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Assistència 

 
 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Noemí Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera (CiU) 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora (CUP-PA) 
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. Joan Méndez Martínez 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents. 
 
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes següents: 
 

 Acta Ple sessió ordinària 19 de novembre de 2015 
 

S’aprova l’acta del Ple ordinari de 19 de novembre de 2015 per unanimitat, amb unes 
correccions a la intervenció del Sr. Ernest Suñé, pàgina 40 i 64. 

 

 Acta Ple sessió extraordinària 23 de novembre de 2015 
 
S’aprova l’acta del Ple extraordinari 23 de novembre de 2015 per unanimitat, sense 
introduir esmenes. 

 

 Acta Ple sessió ordinària 17 de desembre de 2015 
 

S’aprova l’acta del Ple ordinari 17 de desembre de 2015 per unanimitat, sense introduir 
esmenes. 
 

 Acta Ple sessió ordinària 28 de gener de 2016 
 

S’aprova l’acta del Ple ordinari del 28 de gener de 2016 per unanimitat, sense introduir 
esmenes. 

 
2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia 
 
El senyor Jaume Oliveras i Maristany informa dels punts següents: 
 
ALCALDIA 
Dijous 17 de març: Des d’aquest dia, la bandera europea oneja a mig pal a l’Ajuntament, 
com a protesta per la política de la Unió Europea amb els refugiats desplaçats a 
conseqüència de la guerra a Síria. 
 
Dilluns 21 de març: Es va fer un minut de silenci per les víctimes de l’accident d’autocar 
a Freginals. Totes les banderes van onejar a mig pal com a mostra de dol i solidaritat. 

 
Divendres 1 d’abril: L’Ajuntament va enviar una carta oficial a Dimitris Avramópoulos, 
comissari europeu per a la Immigració, Assumptes d’Interior i Ciutadania, en la qual posa 
a disposició de l’organisme europeu els recursos del municipi per acollir la població 
refugiada que arribi a Catalunya. El Masnou s’afegeix a la iniciativa de les entitats 
municipalistes per adoptar una posició activa davant la crisi humanitària generada com a 
conseqüència de la guerra a Síria. 
 
També l’1 d’abril, l’alcalde i altres regidors van assistir a l’acte a favor dels càrrecs electes 
investigats pel suport a la Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya. L’acte 
va ser convocat per l’ACM, AMI, ANC i Òmnium Cultural. 

 
Març i abril: L’Ajuntament continua amb la signatura de convenis de col·laboració amb 
les diverses entitats del municipi. 
 
La campanya “El Masnou és casa teva” continua sensibilitzant la ciutadania per 
aconseguir un poble més net. S’ha editat un fullet informatiu específic de la campanya per 
tal de donar a conèixer les principals actuacions de millora i novetats d’aquesta iniciativa: 
com són una app El Masnou Net, sobre la deixalleria, i sancions per malmetre l’espai 
públic. S’han fet, també, quatre audiovisuals que han estat visionats a les xarxes socials i 
que també es projecten al cinema La Calàndria. 
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Dijous 14 d’abril: Commemoració del 85è aniversari de la República. L’Ajuntament ha 
editat una tira de quatre postals històriques que s’han repartit pels equipaments 
municipals per retre homenatge als valors republicans. Recull quatre moments importants 
al municipi: homenatge al poeta Josep Pujadas i Truch; l’exposició de treballs escolars a 
l’Escola Ocata; inauguració de l’edifici de l’Escola del Treball i d’Estudis Secundaris, i 
homenatge i col·locació de la placa del carrer dels Mestres Villà. 
 
Dimarts 19 d’abril: Commemoració del Dia del Municipi, jornada per reivindicar el paper 
dels ens locals i ajuntaments. 
 
MANTENIMENT, SERVEIS MUNICIPALS I PAISATGE 
Dimecres 23 de març: Es va restablir el trànsit habitual a l’avinguda Cusí i Furtunet 
després de les obres de reasfaltament. Obres que formen part de la intervenció feta al 
desembre per reduir les aigües superficials que arriben als carrers de la zona baixa del 
casc antic. 
 
MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
El servei urbà del transport municipal ampliarà el servei els diumenges i festius de tot 
l’any. Durant el primer trimestre del 2016 s’ha incrementat el nombre de persones 
usuàries del transport urbà. 
 
ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
Dia 1, 12 i 15 d’abril: Visita d’alumnes de P3 de l’escola Ocata, P3 i P4 de l’escola 
Bergantí, i P5 de l’escola Ocata. 

 
Dia 2 i 16 d’abril: L’hora del conte, amb Contes màgics i Préssecs amb bruixes i 
xocolata. 

 
Dia 9 d’abril: Música i activitats infantils per a nadons. 
Dimarts 12 d’abril: Sessió de lectors intrèpids. 
Dia 17 d’abril: Sortida al Teatre Lliure de Montjuïc. 
 
CASA DE CULTURA 
Dia 9 d’abril: Exposició “La mar”, de Josep Aragonès. 
 
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET 
Dia 19 de març: Dansa One hit wonders, de la ballarina i coreògrafa Sol Picó. 
Dies 9 i 10 d’abril: Teatre L’estigma, del grup GAT. 
Dia 17 d’abril: Espectacle infantil amb contes, música i projeccions. 
 
CA N’HUMET 
Dia 24 de març: Activitat Construïm en família. 
 
ENSENYAMENT 
A partir del 30 de març: Es va obrir el termini per presentar les sol·licituds de 
preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil i els ensenyaments obligatoris 
per al curs 2016-2017. 
 
Dia 14 d’abril: Alumnes polonesos van visitar l’escola Sagrada Família, per part de 
l’Ajuntament se’ls va fer entrega d’una Auca del Masnou com a record de la seva estada 
al Masnou. 
 
Des del 15 al 30 d’abril: Portes obertes de les escoles bressol. 
 
TURISME 
Dia 4 d’abril: Al Centre d’Empreses Casa del Marquès va tenir lloc la presentació de la 
Ruta del Vi DO Alella. 
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JOVENTUT 
Dia 4 d’abril: Servei de Mobilitat Internacional Jove, gestionat pel CCM al PIJ de Ca 
n’Humet. 
 
Dia 5 d’abril: Inici de l’aula d’estudi dinamitzada, per a adolescents i joves, fins al 14 de 
juny. 
 
Dia 16 d’abril: Maresme Waves. 
 
ESPORTS 
Diumenge 17 d’abril: 11a edició de la Caminada dels 3 pobles. Van assistir-hi 1.242 
persones. 
 
Demà, divendres 22 d’abril: Sorteig de les places del Fakaló, a causa del nombre 
d’inscripcions. 
 
ACTIVITATS DE LES ENTITATS 
Dia 20 de març: Diverses entitats del Masnou, a proposta de l’associació Fem Fira, van 
organitzar una festa solidària als Jardins dels Països Catalans. 
 
Dia 3 d’abril: VII agermanament de Catalunya i Andalusia, organitzat pel Centre Cultural i 
de Lleure Luz del Alba. 
 
El mateix 3 d’abril va tenir lloc la Festa dels 3 Tombs, organitzada per l’associació de 
Veïns del Carrer Sant Rafael. 

 
Dia 16 d’abril: Mercat d’intercanvi de primavera. 
 
Dia 17 d’abril: Ballada de swing a la plaça Ocata, a càrrec de l’Associació Ple de Swing. 

 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Des de començaments del mes de març: Col·laboració de l’Ajuntament amb el portal 
web Trobaré feina, per augmentar l’ocupació al municipi. 
 
Jornades Enlaira’t: Des del passat 18 d’abril està oberta la inscripció d’aquestes 
jornades. 
 
SEGURETAT CIUTADANA 
Fins al diumenge 24 d’abril: Campanya de control de velocitat als carrers del Masnou. 
 
3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia 
 
El secretari general dóna compte de la relació de decrets, tramitats electrònicament, que 
van del número 437 de data 11 de març de 2016, al número 685 de data 14 d'abril de 
2016. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara incorporaríem un punt de donar compte, que seria: 
 

Donar compte de la Resolució de concessió d’una comissió de serveis per ocupar 
el lloc de treball d’intervenció a l’Ajuntament del Masnou 
 

 “Donar compte de la Resolució, de data 31 de març de 2016, de concessió d’una 
comissió de serveis al senyor Joan Méndez Martínez per ocupar el lloc de treball 
d’Interventor a l’Ajuntament del Masnou.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyor Joan Méndez Martínez, que li donem la benvinguda en aquest Ple que avui 
s’estrena i felicitar-lo pel seu aniversari, per tant, doncs, donem compte del Decret de 
nomenament del senyor Interventor. 
 
Resultat: El Ple en resta assabentat. 
 
4. Donar compte del Decret d'aprovació del marc pressupostari 2017-2019 número 
2016LLDA000470 
 
“Únic. Donar compte del Decret d’aprovació del marc pressupostari 2017-2019, amb 
número 2016LLDA000470, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.” 
 
Resultat: En resten assabentats.  
 
5. Ratificació del Decret d'Alcaldia amb número 512, de data 22 de març de 2016, de 
modificació dels membres del Consell de la Vila de l'Associació de Veïns del Bell 
Resguard 
 
“Vist el decret de nomenament de membres del Consell de la Vila de data 3 de novembre 
de 2015. 
 
Vist l’escrit presentat per la Presidenta, Mª Isabel Sánchez Guillén, de l’Associació de 
Veïns de Bell Resguard de data 24 de febrer de 2016, en el qual ens comuniquen la 
renovació de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Bell Resguard. 
 
En virtut de tot això, i en ús de les facultats atribuïdes legalment, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Nomenar fins el 2 de novembre de 2017, les persones següents: 
 
Associacions veïnals 
 
En representació del Bell Resguard 
 
 Titular: senyora Mª Isabel Sánchez Guillén 
 Suplent: senyor Jordi Cuenca Herrero 
 
Segon. Ratificar el nomenament de les persones del punt anterior al Ple de la 
Corporació, en aplicació del disposat a l’art. 9 del Reglament del Consell de la Vila. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 

Quart. Publicar aquesta resolució a l’e-tauler i al portal de transparència municipal.” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent:  
 
Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia amb número 512, de data 22 de març de 2016, en 
virtut del qual es modifiquen els membres del Consell de la Vila de l’Associació de Veïns 
del Bell Resguard.” 
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Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
6. Designació dels membres de la Comissió municipal de delimitació en l'expedient 
de delimitació dels termes municipals de Montgat i del Masnou 
 
El Sr. Ricard Plana presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, alcalde. L’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsa un pla de delimitació dels 
termes dels municipis que l’integren. Llavors, l’Ajuntament de Montgat ha sol·licitat a 
l’Ajuntament del Masnou la creació d’una comissió d’atermenament, que es diu, és a dir, 
definir els termes corresponents dels dos municipis. Per tant, vist el dictamen favorable 
de la comissió informativa i en virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple els 
següents acords: 
 
El Sr. Ricard Plana llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Fets  
 

1. L’Ajuntament de Montgat, en sessió plenària extraordinària celebrada el 3 de març 
de 2016, va aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de 
Montgat i la designació dels membres de la Comissió municipal de delimitació, en 
resposta al requeriment fet per la Direcció General d’Administració Local, que està 
impulsant la delimitació dels termes dels municipis que integren l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Aquest acord va ser comunicat a l’Ajuntament del 
Masnou mitjançant ofici registrat d’entrada el 17 de març de 2016 amb el número 
E-2016/002759.  

 
2. En el punt tercer de la part dispositiva de l’acord es comunica que els municipis 

limítrofs afectats han de designar, per acord plenari adoptat en el termini de dos 
mesos, una comissió anàloga a la creada a Montgat amb la finalitat de procedir a 
la delimitació entre Montgat i Masnou, que està formada per l’alcalde, dos 
regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic. 

 
Fonaments de dret 
 

- Decret del Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat de Catalunya número 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i la demarcació territorials dels municipis de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, publicat al DOGC número 
5005 en data 9 de novembre de 2007. Amb especial referència a l’article 28.2, que 
imposa el nomenament d’una comissió i defineix els membres que l’han de 
constituir. 

 
- Decret del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

de Catalunya número 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 
244/2007, de 6 de novembre, publicat al DOGC número 6963 en data 25 de 
setembre de 2015. 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en especial 

l’article 22.b, i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en especial l’article 52.b, 
pel que fa a les competències del Ple. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Designar els membres de la Comissió municipal de delimitació del terme 
municipal del Masnou i Montgat següents: 
 

- Jaume Oliveras i Maristany, alcalde. 
- Ricard Plana i Artús, regidor delegat d’Urbanisme i Activitats. 
- Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat i Via pública i de 

Manteniment, Serveis municipals i Paisatge. 
- Gustau Roca Priante, secretari de l’ajuntament. 
- Xavier Guerra i López, arquitecte municipal. 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Montgat. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als membres de la Comissió municipal de delimitació de 
l’Ajuntament del Masnou. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Plana. Alguna paraula? Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 

 
Sí, nosaltres volíem dir dues coses. Una, destacar que cap dels membres designats ha 
estat una dona, que tot són homes. Entenem que potser ha caigut així, però per a 
nosaltres és indicatiu, i l’altra és que sol·licitem si ens poden fer arribar el contingut de 
l'expedient, tal com es vagi avançant i aquest vagi creixent, si podem anar coneixent el 
contingut de l’expedient. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Només tenir en compte que els nomenaments es fan en funció de la 
responsabilitat dels diferents regidors de les diferents regidories. Hi ha alguna qüestió 
més que vulguin comentar sobre aquesta qüestió? Evidentment, se’ls donarà la 
informació pertinent. Doncs passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
7. Aprovació de la sol·licitud d'adhesió al Conveni marc entre l'Administració 
general de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la 
implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de 
Catalunya 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. L’any 2007, l’Administració general de l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya van signar un conveni marc per a la implantació d’un model 
integrat d’atenció al ciutadà en tot l’àmbit territorial de Catalunya. El conveni té com a 
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objectiu acordar la col·laboració entre l’Administració general de l’Estat i l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, per a l’establiment progressiu d’una xarxa d’espais 
comuns d’atenció a la ciutadania que permetin prestar serveis integrats entre les 
administracions. Amb la signatura d’aquest conveni marc, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
del Masnou es podrà fer tant la recepció com el registre dels documents que vagin 
adreçats a altres administracions. En virtut de tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de 
la corporació l’adopció dels següents acords. 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“Vist el Conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en 
l’àmbit territorial de Catalunya, signat en data 5 de juliol de 2007 i publicat per la 
Resolució PRE/2318/2007, de 6 de juliol (DOGC núm. 4935, de 27.7.2007). 
Vist l’acord de pròrroga al Conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat 
d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, signat en data 27 de novembre de 
2014 i publicat per la Resolució PRE/2875/2014, de 18 de desembre (DOGC núm. 6777, 
de 24.12.2014). 
 
Vist l’informe emès per la responsable de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió al Conveni marc entre l’Administració General de l’Estat i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat 
d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, signat en data 5 de juliol de 2007 i 
l’acord de la seva pròrroga signada en data 27 de novembre de 2014 . 
 
Segon. Remetre la petició, així com la documentació que estableix la clàusula dotzena de 
l’esmentat Conveni, a la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Facultar a l’Alcalde la signatura del conveni.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup hi votarà a favor per dues raons de pes. La 
primera: tècnica, que és que cal potenciar els mecanismes de gestió encaminats a 
facilitar les relacions entre la ciutadania i les administracions per tal que la coneguda com 
finestreta única i que bé a ser un “a tot arreu puc fer de tot” que garantirà la igualtat de 
tracte a tota la ciutadania amb independència d’on es trobi. Creiem que és molt positiu i 
aquest motiu ja és, per si, una bona noticia. 
 
I l’altra, el segon motiu, és bàsicament polític i és que és més la satisfacció personal que 
produeix el fet de constatar que, tot i les consignes de determinats partits polítics i mitjans 
de comunicació afins sobre la desconnexió de Catalunya i la resta d’Espanya, al Masnou 
cada vegada estem més connectats i treballem de valent per refermar els nostres lligams, 
ni que siguin telemàtics. Cosa que ja és una satisfacció. Moltes gràcies 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé, per la seva precisió. Hi ha alguna intervenció més sobre el 
tema? Doncs, si els sembla passem a la votació.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si els sembla, si no hi ha cap inconvenient, podríem tractar d’una manera conjunta els 
punts 8 i 9, que són dues sol·licituds de compatibilitat. Algun inconvenient? Doncs, 
senyora Folch té al paraula.  
 
Els punts vuit i nou de l’ordre del dia es tracten conjuntament. 
 
8. Sol·licitud de compatibilitat d'una monitora municipal 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta els punts vuit i nou tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Tal com avançava el senyor alcalde, tant la proposta número 8 
com la proposta número 9 resolen les sol·licituds presentades per dos treballadors 
municipals que han demanat la compatibilitat per exercir una activitat privada per compte 
propi.  
 
A la proposta número 8, la sol·licitud és el tècnic auxiliar de paisatge, el qual sol·licita per 
exercir una activitat privada per compte propi: assessorament i docència en el sector de 
la jardineria i el paisatge.  
 
A la proposta número 9, una monitora del complex esportiu demana exercir aquesta 
activitat privada per compte propi, com a monitora d’activitats dirigides i fitnes en un club 
del Masnou.  
 
Vist que, tal com queda acreditat en els informes que consten a l’expedient no hi ha cap 
impediment legal per procedir a la seva autorització i vist que es compleixen totes les 
previsions normatives, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següents acords.  
 
El que sí que faré és llegir els dos punts primers perquè són diferents per a cadascun, en 
canvi faré una única lectura del punt segon i tercer, que són iguals en les dues propostes.  
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 16 de febrer de 2016, per 
la senyora GGGGG, amb DNI XXXXX, adscrita al lloc de treball de monitora - socorrista 
en el complex esportiu, per exercir activitat privada en el club “Nàutic El Masnou”, 
consistent en feina de monitora d’activitats dirigides i sala de fitnes. 
 
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel 
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
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Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'Entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
Departament, Organisme o Entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
es pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic. 
 
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte de les classes 
impartides pel club “Nàutic El Masnou” relatives a activitats dirigides i fitnes, no s’aprecia 
conflicte d’interessos entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que realitza la 
monitora municipal, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en l’activitat 
privada, atès que versa sobre classes d’ensenyament, perfeccionament o millora de la 
salut mitjançant activitat física aquàtica i que, per tant, no entra en conflicte amb l’activitat 
privada de monitora d’activitats dirigides i fitnes, la impartició de la qual sempre que es 
realitzi necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleat públic, no s’aprecia que 
perjudiqui l’activitat municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la 
imparcialitat, independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleat públic, en 
l’exercici de les seves funcions. 
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació a l’article 329 i 330, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs 
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només 
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui com de prestació a temps parcial. El que, 
a sensu contrari vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps complet, 
només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat privada és 
inferior a la meitat. 
 
Atès que no percebent-se un complement específic pel factor d'incompatibilitat pel 
monitor municipal que ha sol·licitat el reconeixement de la seva compatibilitat de la seva 
activitat pública amb una activitat privada, al resultar d’aplicació la llei catalana 21/1987, 
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat, malgrat superar el complement de destí cobrat pel monitor el 30 % del seu 
sou base, no s’estaria incorrent en causa de incompatibilitat per aquest motiu. 
 
Vist que la senyora GGGGG ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 28,12 hores setmanals. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Autoritzar la senyora GGGGG la compatibilitat de l’activitat privada declarada el 
dia 16 de febrer de 2016 per a la realització de tasques de monitora d’activitats dirigides i 
fitnes al club”Nàutic El Masnou”, sempre que la mateixa tingui lloc, necessàriament, fora 
de la seva jornada de treball com a monitora municipal. 
 
Segon. Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat tenint en compte que qualsevol 
canvi en l’objecte de les classes impartides pel club “Nàutic El Masnou”, haurà de ser 
comunicat a aquesta corporació per la treballadora, als efectes d’analitzar si la mateixa 
continua sent compatible amb l’activitat pública realitzada pel mateix. 
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Tercer. Notificar aquest acord a les parts interessades.” 
 
9. Sol·licitud de compatibilitat de la tècnica auxiliar de paisatge 
 
La proposta literalment diu el següent: 
 
“Vista la petició de declaració de compatibilitat efectuada el dia 12 de febrer de 2016 per 
la senyora RRRRR, personal laboral de la plantilla de l’Ajuntament, adscrita al lloc de 
treball de tècnic auxiliar de paisatge, per a l'exercici d'una segona activitat privada per 
compte propi com a assessorament i/o docència en el sector de la jardineria i el 
paisatgisme. 
 
Vist que l'article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que l'acompliment d'un lloc de treball pel 
personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei serà incompatible amb l'exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar 
l'estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 
Vist que l'article 11.1 de la Llei 53/1984 estableix que el personal comprès en el seu àmbit 
d'aplicació no podrà exercir, per si o mitjançant substitució, activitats privades, incloses 
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o particulars que es relacionin directament amb els que desenvolupi el 
departament, organisme o entitat al qual l'interessat estigui adscrit a prestar els seus 
serveis, precisament per evitar que tingui lloc un conflicte d’interès en l’empleat públic, si 
pogués prevaldre’s del seu lloc de treball en l'Administració, en perjudici de l’interès 
públic. 
 
Vist que realitzada la deguda ponderació, tenint en compte l’objecte d’assessorament i/o 
docència en el sector de la jardineria i el paisatgisme, no s’aprecia conflicte d’interessos 
entre l’exposada activitat privada i l’activitat pública que realitza la tècnica auxiliar de 
paisatge, l’objecte de la qual no coincideix amb el que es realitza en l’activitat privada, 
atès que versa sobre tasques tècniques en l’àmbit del medi natural, com poden ser 
programar i controlar els treball d’instal·lació i manteniment dels parcs i jardins i que, per 
tant, no entra en conflicte amb l’activitat privada d’assessorament i/o docència en el 
sector de la jardineria i el paisatgisme, la impartició de la qual sempre que es realitzi 
necessàriament fora de la jornada laboral de l’empleat públic, no s’aprecia que perjudiqui 
l’activitat municipal exercida, sense que consegüentment es comprometi la imparcialitat, 
independència i el compliment dels deures a càrrec de l’empleat públic, en l’exercici de 
les seves funcions. 
 
Vist que l’article 12.2 de la Llei 53/1984, en relació amb l’article 329 i 330, del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, estableix que les activitats privades que corresponguin a llocs 
de treball que requereixin la presència efectiva de l'interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l'Administració, només 
podrà autoritzar-se quan l'activitat pública sigui de prestació a temps parcial. La qual 
cosa, a sensu contrari, vol dir que quan la jornada a l'Ajuntament és la normal a temps 
complet, només podria autoritzar-se la compatibilitat si la jornada o horari de l'activitat 
privada és inferior a la meitat.  
 
Atès que no percebent-se un complement específic pel factor d'incompatibilitat pel tècnic 
auxiliar de paisatge que ha sol·licitat el reconeixement de la compatibilitat de la seva 
activitat pública amb una activitat privada per compte propi, al resultar d’aplicació la Llei 
catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, malgrat superar el complement de destí cobrat pel tècnic 
auxiliar de paisatge el 30 % del seu sou base, no s’estaria incorrent en causa de 
incompatibilitat per aquest motiu. 
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Vist que la senyora RRRRR ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignat una 
tipologia de jornada de 24,50 hores setmanals. 
 
Vist que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula l’autorització del 
personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei per a l'exercici d'activitats privades. 
 
Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Autoritzar la senyora RRRRR la compatibilitat de l’activitat privada per compte 
propi declarada el dia 12 de febrer de 2016 per a la realització de tasques 
d’assessorament i docència en el sector de la jardineria i el paisatge, sempre que aquesta 
tingui lloc, necessàriament, fora de la seva jornada de treball com a tècnica auxiliar de 
paisatge. 
  
Segon. Condicionar l’autorització d’aquesta compatibilitat a l’estricte compliment que 
qualsevol canvi en l’objecte de l’assessorament i/o docència en el sector de la jardineria i 
el paisatge haurà de ser comunicat a aquesta corporació per la treballadora, als efectes 
d’analitzar si la continua sent compatible amb l’activitat pública realitzada. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a les parts interessades. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? No hi ha cap intervenció, doncs 
passaríem, si els sembla, a la votació conjunta dels dos punts 8 i 9. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
10. Aprovació inicial de les Bases específiques per a la concessió de subvencions 
a empreses de nova creació constituïdes al Masnou 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez presenta aquest punt tot explicant: 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. La Regidoria de Promoció Econòmica, per tal d’incentivar la 
generació de nous projectes empresarials que contribueixin a la dinamització econòmica 
del territori, té la intenció d’obrir una nova convocatòria de subvencions per a empreses 
de nova creació, similar a la que es va fer al 2015 i també 2014.  
 
Les bases són continuistes respecte al 2015 i se’n podran beneficiar aquells projectes 
constituïts entre l’1 de novembre de 2015 i el 31 d’octubre del 2016. La dotació 
econòmica màxima serà de 3.000 € per projecte i suposarà un màxim del 50 % de les 
despeses.  
 
Les novetats d’aquest any són: els emprenedors han d’estar empadronats al Masnou, 
amb una antiguitat mínima de sis mesos. S’han modificat els criteris de valoració per 
afavorir els projectes que generin llocs d’ocupació, així com els projectes liderats per 
menors de trenta anys i majors de quaranta-cinc provinents de l’atur i que el fet que 
disposin d’un local o un establiment a peu de carrer també s’afavoreixi, amb la intenció de 
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donar més suport a aquells projectes que fan major inversió i que contribueixen a la 
dinamització i consolidació del comerç i l’activitat econòmica dins del nucli urbà.  
 
Els criteris de valoració en aquest cas serien la creació de llocs de treball, els perfils dels 
llocs de treball, la disposició d’un local a peu de carrer del municipi i la qualitat del pla 
d’empresa. Vist tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords: 
 
La Sra. Sílvia Folch Sánchez llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment 
diu el següent: 
 
“Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica, per tal d’incentivar la generació de nous 
projectes empresarials que contribueixin a la dinamització econòmica del territori, té 
intenció d’obrir una nova convocatòria de subvencions per a empreses de nova creació, 
similar a la que ja es va fer l’any 2015.  
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Promoció Econòmica amb data 4 d’abril de 2016. 
 
Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica té assignada una partida pressupostària 
per atorgar subvencions a empreses de nova creació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment el text de les bases reguladores específiques per a la 
concessió de subvencions a empreses de nova creació constituïdes al Masnou, a atorgar 
pel procediment de concurrència competitiva, d’acord amb el text que s’adjunta a aquesta 
proposta.  
 
Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), e-Tauler i portal de transparència del 
web municipal, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions, si s’escau.  
 
Tercer. Considerar aprovades definitivament aquestes bases reguladores en el cas que 
no es presenti cap al·legació o reclamació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyor de las Heras 
 
El Sr. Francisco de las Heras 
 
Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, vull dir que nosaltres votarem a favor 
de la proposta, perquè el Partit Popular, des de sempre i en aquest consistori, ha impulsat 
i ha donat suport als projectes de subvencions per a la creació de noves empreses, 
comerços, etc. Malgrat això, tenim un però, un però a la proposta tal com està plantejada 
des de l’Equip de Govern, ja que les bases aquestes prevalen de forma especial amb un 
tall cap a la botiga. O sigui, es premia d’una forma insistent el botiguer, quan el títol de la 
proposta és subvenció a empreses de nova creació. Per empreses podem entendre un 
ventall molt més ampli que no pas les botigues. Dins dels 75 punts màxims que 
s’atorguen a les subvencions d’aquest tipus, fins a 15 punts són per tenir un local a peu 
de carrer, això vol dir que fins a un 20 % pondera de forma extraordinària cap a botigues 
vers una empresa que pugui ser d’unes altres característiques i que no per ser una 
empresa que tingui inversió a peu de carrer no requeriria menys inversió, pot ser tot el 
contrari, depèn de la casuística, depèn de la tipologia. Jo, en tot cas, faria una proposta, 
un suggeriment a l’Equip de Govern: que per a properes bases tinguin present fer dos 
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tipus de subvencions. En tot cas, una dirigida, si volen, a promocionar el comerç local, 
cosa que em sembla correcta, més orientada cap a la botiga i el comerç local, i una altra 
cap a la creació d’empresa purament dita sense que hagi de ser comerç, perquè 
d’aquesta forma barrejant els dos termes estem fent un servei cap al comerç. No és que 
sigui desencertat, però penso que seria manifestament millorable. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, nosaltres també votarem a favor de la proposta, en 
aquest cas jo perquè la meva companya s’ha excusat, tot i que no la compartim al 100 %.  
 
El nostre Grup creu que les bases haurien d’atorgar una major puntuació als projectes 
que proposin contractar un major nombre de persones i també pensem que cal evitar 
que, com va passar l’any 2015, iniciatives interessants quedin excloses dels ajuts perquè 
s’hagi esgotat totalment l’import que s’hi ha destinat.  
 
Per al nostre Grup, aquest darrer objectiu es fàcil d’aconseguir, es podria fer establint un 
barem de puntuació i, una vegada aplicat, assignant els ajuts; tal com es fa en altres 
convocatòries, tenint en compte el pressupost d’inici de l’activitat, però també la puntuació 
obtinguda per l’aplicació del barem. Per això, demanem al Govern que, per a properes 
convocatòries, estudiï aquesta possibilitat. 
  
Per altra banda, creiem que no és una bona idea atorgar la mateixa puntuació per la 
creació d’un lloc de treball que per disposar d’un local o establiment a peu de carrer dins 
el Masnou. I, per això, com acabo de dir, també demanaríem al Govern que, o bé en 
properes convocatòries, s’elimini aquest darrer apartat o bé que, en la puntuació, prioritzi 
clarament la creació de llocs de treball. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Nosaltres hem demanat que ponderi també el fet de tenir responsabilitat ambiental o 
social, per exemple: que el projecte tingui mesures d'estalvi energètic, polítiques de 
responsabilitat social, criteris de treball digne, no sexista; en definitiva, que l’Ajuntament 
tingui en compte aquests valors a l’hora de destinar-hi recursos públics, com són una 
subvenció. 
 
Hem fet també la proposta que es valorés, per exemple, el fet d'haver signat una 
declaració de compromís social, això no ha estat possible, i, per aquest motiu, ens 
abstindrem en aquest punt. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, bona nit senyor alcalde. Per anunciar que el Grup de Ciutadans s’abstindrà a la 
proposta. Ja vam deixar palesa la nostra postura en la Comissió Informativa i no estem 
en absolut d’acord amb els criteris d’atorgació de les bases específiques d’aquestes 
subvencions, alguna de les quals ja han comentat els meus predecessors, els regidors 
companys i, per tant, com que aquest Grup el que té intenció és en el procediment 
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d’exposició pública presentar al·legacions per mirar de millorar les bases actuals, doncs, 
per aquest sentit ens abstindrem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch, per respondre. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, bé, per respondre una mica els meus companys que, malgrat no estar gaire d’acord 
en algunes ocasions, doncs, votaran a favor o s’abstindran, fet que comportarà que la 
proposta pugui tirar endavant.  
 
M’agradaria, doncs, en primer lloc indicar el perquè, doncs, el fet de potenciar aquest 
criteri que, per part de l’Equip de Govern, creiem que és oportú de posar i és la valoració 
aquesta de l’obertura d’establiments a peu de carrer.  
 
Aquest criteri és una aposta clara d’aquest Equip de Govern per apostar pel comerç de la 
nostra vila i per donar més opcions de subvencions a aquelles empreses, a aquells 
projectes que fan una major inversió i que resulten estratègicament més interessants per 
a la nostra ciutat. Al Masnou existeix un gran parc de locals i naus industrials buits que 
han fet reaccionar aquest Ajuntament, adoptant mesures com és la introducció, justament 
d’aquest criteri. Obertura de locals a peu de carrer significa menys locals buits en els 
nostres carrers.  
 
Mencionar que l’existència d’un gran nombre de locals i de naus tancats a peu de carrer, 
en determinats carrers i polígons industrials, té un efecte negatiu, ja que fa disminuir 
l’interès i la visita per part de potencials consumidors, tret que afecta molt negativament 
els negocis que encara continuen oberts al voltant d’aquests espais buits. Per tant, 
aquesta mesura no només beneficia els negocis que opten a la subvenció, sinó de retruc 
també beneficia els negocis que sobreviuen a l’entorn més immediat d’aquest nou 
establiment.  
 
D’altra banda, analitzant l’abast i contingut de les ordenances fiscals de l’Ajuntament del 
Masnou, estem en disposició d’afirmar que les taxes fiscals que es meriten per l’obertura 
d’un negoci a peu de carrer són més elevades de mitjana que per a l’obertura d’un 
despatx o una oficina instal·lada en una segona planta o superior. Així mateix, des de 
l’Ajuntament no hem de passar per alt l’esforç econòmic que suposa per a les persones 
emprenedores l’obertura d’un establiment i, sobretot, constatar que les inversions que 
acostumen a exigir un negoci a peu de carrer superen en escreix les que pot suposar 
l’obertura en una segona planta o en un edifici plurifamiliar.  
 
Així doncs, els criteris que aquest Equip de Govern ha posat en aquestes bases aposten 
bàsicament per generar ocupació al municipi i la introducció d’aquest criteri que pondera 
l’obertura d’un establiment a peu de carrer davant d’altres establiments. I això fa afavorir, 
òbviament, la inversió econòmica en el nostre territori. 
 
Respecte als comentaris sobre aquestes possibles adopcions de responsabilitat social o 
corporativa, entenem que el perfil de candidatures a la qual va adreçada la nostra 
convocatòria és empreses amb menys d’un any d’existència i que gairebé la seva totalitat 
han hagut de recórrer al finançament bancari o a la capitalització de la prestació de l’atur 
per posar en marxa el seu negoci. Això fa desaconsellar, al nostre criteri, aquesta 
introducció. Aquests projectes empresarials amb menys d’un any d’existència, el que 
s’han d’enfocar és a garantir la seva supervivència i han d’optimitzar tots els seus 
recursos econòmics en la mesura del possible, posar-los a disposició de la mateixa 
activitat i destinar-los a reduir el seu endeutament bancari.  
 
D’altra banda, aquests programes de responsabilitat social corporativa, a banda de 
requerir una dotació important de recursos, demanen un període de temps per a la seva 
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implantació, disseny i funcionament. Sens dubte, comportarà que els candidats 
interessats en aquesta subvenció només disposaran d’aquests projectes de programa, 
sense que puguin aportar, en el termini just que tenim per avaluar els projectes 
presentats, si aquests programes podran tirar endavant, només ens basarem en 
hipòtesis, però no en fets ni resultats. I, per tant, la mesura en l’avaluació pot ser 
contraproduent. Podríem no arribar a objectivar realment allò que es pretén. 
 
Sobre la possibilitat d’establir com un criteri de desempat si les bases es limiten a 
demanar una subscripció d’un compromís social per part dels projectes participants, el 
més segur és que tots ho subscrivissin i, per tant, tampoc ens serviria com un criteri de 
desempat, que també ho vam comentar.  
 
En aquestes convocatòries tampoc s’aposta per cap forma jurídica específica i no 
d’economia social. Per què? Perquè l’objectiu no és quina forma jurídica tingui aquesta 
societat o empresa sinó que l’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar la creació i la 
consolidació d’empreses com a eina per reduir l’atur i generar més dinamisme comercial 
al Masnou. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla passaríem a la votació. Sí, senyora Miras. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, volia dir que a nosaltres ens sembla que tenir mesures, per exemple, per citar alguns 
exemples, d'eficiència energètica o criteris de treball digne no són incompatibles amb 
crear una nova empresa, al contrari. Haurien de ser molt importants a l’hora de creació 
d’una nova empresa. Uns criteris de treball digne i unes mesures d’eficiència energètica 
ens sembla que són molt fàcils, són uns mínims per a nosaltres i que no és incompatible 
amb haver capitalitzat l’atur, ni amb tenir pocs recursos econòmics. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla, passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, 15 vots a favor i 5 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (1 
regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i CUP-PA (2 regidores) s’abstenen. 
 
11. Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 29.5 de les Bases d'Execució del 
pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa, exercici 2016, per tal d'adequar la relació de subvencions nominatives 
d'Acció Social 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies, bona nit. Això del que es tracta és que hi ha una sèrie d’entitats que en les 
bases d’execució del pressupost se’ls havia atorgat uns imports. Eren tot temes de 
Solidaritat i Cooperació, amb un tema de Nicaragua, ja que hi teníem un agermanament. 
L’entitat inicial que fomenta tot això desapareix i, per tant, al desaparèixer desapareix el 
projecte i, per tant, el que volem és que aquests diners no quedin en pou mort, per dir-ho 
d’alguna manera, i el que fem és anul·lar el codi o on anaven atorgats en benefici 
rectificant els imports en benefici d’una altra entitat, que en aquest cas ja tenim 
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l’agermanament, que és el Masnou amb el Sàhara. Dit això, doncs, en virtut del que hem 
exposat, es proposa al Ple la incorporació dels acords següents: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu 
el següent: 
 
“Vist l’informe tècnic incorporat a l’expedient, en el qual es proposa que es presenti al Ple 
la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució del pressupost de subvencions 
nominatives d’acció social, a atorgar pel procediment de concessió directa per aquest 
exercici 2016, aprovades per sessió plenària del dia 22 d’octubre de 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les modificacions de les subvencions nominatives i atorgades 
pel procediment de concessió directa, aprovades en sessió plenària de data 22 d’octubre 
de 2015, en aplicació de l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i de l’article 11 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament del 
Masnou, que a continuació es relacionen en el sentit de:  
 

 Anul·lar 
 

Beneficiari Concepte Import 

Escola Lluís Millet  
 

Suport a projectes de solidaritat i cooperació  4.000 € 

Institut Maremar  
 

Suport a projectes de solidaritat i cooperació  5.000 € 

ACNAS 
 

Suport a projectes de solidaritat i cooperació 12.000 € 

 

 Rectificar l’import 
 

Beneficiari Concepte Import Import rectificat 

El Masnou amb el 
Sàhara  

Suport a projectes de 
solidaritat i cooperació 

4.000 €  8.000 € 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies hàbils, a 
fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’Execució 
del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió 
directa l’exercici 2016, per tal d’adequar la relació de subvencions nominatives d’Acció 
Social, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Però abans, voldria fer 
un comentari i dues reflexions. El comentari ve provocat per la intervenció de la regidora, 
perquè ha fet la sensació que l’agermanament amb Nicaragua ja deixava d’existir, però 
l’agermanament amb Nicaragua crec que continua i això volíem que quedés clar. 
 
Quant a les reflexions, la primera és que queden 17.000 € sense atorgar com a 
conseqüència d’aquesta modificació, i nosaltres tenim algunes propostes al respecte 
com, per exemple i entre d’altres, donar suport econòmic a iniciatives solidàries que, en 
relació amb l’acollida de persones refugiades, es puguin engegar al Masnou.  
 
I la segona, que està relacionada amb aquesta primera, és que creiem que el Govern, a 
l’hora de decidir l’assignació d’aquests 17.000 €, hauria d’actuar amb la transparència i 
amb voluntat de consens, i no dubtem que ho farà. I, per això, li demanem que treballi 
conjuntament amb l’oposició l’elaboració de la proposta definitiva per tal d’assignar 
aquests 17.000 € que queden per atorgar. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras, endavant. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 

Sí, nosaltres ens abstindrem malgrat que podríem estar-hi a favor, perquè no ens ha 
quedat clar què es farà amb els diners sobrants. Hem entès que hi ha un apartat, que 
amplia, diguéssim, la part destinada al Sàhara, però hi ha una altra part que no ens ha 
quedat clar què se’n farà. Proposem que la destinació d'aquests diners la determini la 
ciutadania, amb un procés participatiu. Podem fer, per exemple, la setmana solidària on la 
gent decideixi on han d'anar aquests diners, com a exemple podem agafar de referència 
el que s’ha fet a Alella, que han formant un Consell de Cooperació, són idees. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí. Primer gràcies Màxim, és evident que l’agermanament no s’ha trencat. Estem 
treballant amb la comunitat de Sant Ramon per veure quins projectes o com ho podríem 
canalitzar perquè el que ha desaparegut és l’entitat que ho gestionava. Això és un 
aclariment que val la pena dir.  
 
La resta de diners no queda clar, perquè encara no s’ha decidit, és a dir, el que fem ara 
és alliberar-ne uns, perquè hi ha una entitat que ho necessita, i, per tant, com també és 
una entitat agermanada, doncs, ho fem per aquí. El tema dels refugiats, ja sabeu que 
cada any passem al Fons Català una sèrie de diners, com fèiem, i ja es preveu que hi 
hagi gran part d’aportació que ja us ho presentaré en Comissió Informativa, com faig cada 
any, on van tots els diners.  
 
I als refugiats ja n’hi van. La idea inicial que teníem, la idea inicial, que no és pas 
definitòria, és guardar-los perquè al llarg de l’any sempre hi ha emergències socials. Per 
exemple en aquest cas, havíem previst, tal vegada doncs, destinar en el tema d’Equador, 
ja sabeu, alguns regidors que sou d’anys, que ho fem. I, per tant, estaria bé tenir un petit 
romanent per anar fent puntualment emergències quan hi ha grans catàstrofes o coses 
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d’aquestes. Aquesta era la idea inicial o proposta que se us volia presentar, no obstant 
això es presentarà en propera Comissió Informativa i ja està. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
12. Aprovació inicial de les bases que regulen la concessió d'ajuts econòmics 
individuals per a l'escolarització a escoles bressols municipals, curs 2016/2017 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Bé, com diu el títol són els ajuts econòmics que es donen per als nens escolaritzats a les 
escoles bressol o per ajudar les seves famílies a afrontar aquesta despesa. I en virtut del 
que s’exposa, proposaríem l’adopció dels acords següents: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu 
el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat de realitzar una convocatòria 
d’ajuts econòmics individuals per a l’escolarització a escoles bressol municipals per al 
curs 2016/2017 per donar suport a les famílies que es troben en situació de risc 
d’exclusió social. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Acció Social de data 1 d’abril de 2016, en el qual es proposa 
l’aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per a l’escolarització a escoles bressol municipals per al curs 2016/2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per a l’escolarització a escoles bressols municipals, curs 2016/2017, segons el 
text que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases que regulen 
la concessió d’ajuts econòmics individuals per a l’escolarització a escoles bressols 
municipals, curs 2016/2017, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou 
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
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Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per a l’escolarització a escoles bressols municipals, curs 2016/2017 que ara 
s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Condeminas. Hi ha algunes esmenes presentades per ICV, 
senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup ha presentat set esmenes a la proposta del 
Govern. Dues volen rectificar les errades que hem detectat en la proposta i la resta tenen 
com a objectiu prioritari millorar la proposta de bases presentada pel Govern d’ERC i CiU. 
 
La millora la plantegem en un doble sentit:  
 
En primer lloc, volem aconseguir augmentar el nombre de beneficiaris que puguin gaudir 
dels ajuts previstos a la convocatòria i, en segon lloc, pretenem millorar la proposta de 
distribució dels ajuts en funció de la renda de les persones sol·licitants. 
 
Per augmentar el nombre de persones beneficiàries proposem, a la nostra esmena núm. 
1, augmentar el nivell de renda mensual brut de la unitat familiar, que el Govern fixa en 
3.000 €, i que nosaltres demanem que sigui d’un màxim de 4.000 €, un màxim al qual es 
pot arribar en funció del nombre de fills que formin la unitat familiar de la persona 
sol·licitant. Perquè entenem que no és el mateix famílies amb un fill que per exemple 
famílies amb tres o més. 
 
Per millorar la proposta de distribució dels ajuts proposem, a la nostra esmena núm. 3, 
augmentar els trams a puntuar en funció dels ingressos: passar dels quatre previstos a la 
proposta del Govern als sis que proposem nosaltres. 
 
I, finalment, les esmenes 2 i 7 demanen que no s’exclogui dels ajuts les persones que 
tinguin deutes amb l’Ajuntament en uns supòsits molt determinats i la darrera, la núm. 6, 
proposa que qui decideixi sobre l’atorgament dels ajuts sigui el Ple de l’Ajuntament i no la 
Junta de Govern Local. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de la senyora Condeminas 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, bé, nosaltres havíem acceptat la cinquena esmena a l’article 7 i l’esmena per 
modificar la numeració dels articles 10, 11 i 12, que és l’esmena 6. Les altres les 
rebutjaríem.  
 
D’entrada, per exemple, doncs el tema d’estar al corrent de pagament, podem estar 
d’acord amb la filosofia aquesta, però mitjançant ajuts socials busquem la fórmula per 
poder-hi accedir. Ja que la llei no preveu l’exempció pel fet de no estar al corrent, 
corregeix-me si no ho explico bé, que seria així.  
 
Després, el tema doncs de Junta de Govern o Ple, creiem que és un tema d’agilització i 
que la Junta de Govern té la seva potestat. Això no vol dir que jo no doni comptes al Ple, 
cap inconvenient a fer-ho, però tècnicament creiem que és més resolutiu i, per tant, no 
acceptaríem l’esmena de l’article 6 i el fet dels trams i la valoració, em remeto una mica al 
que vam parlar en el Ple passat. Doncs nosaltres tenim un criteri, un topall que una 
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família amb 3.000 € mensuals pot pagar o pot fer front a aquesta despesa i vostès 
políticament en tenen una altra i, per tant, la respecto però no la compartim. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, entenc que serien acceptades l’esmena 5 i 6. Per tant, quedarien 
incorporades en el text de les bases i, si els sembla, ara passaríem a votar les esmenes. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció. 
 
Votació: 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra.  
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ara obriríem torn de paraules respecte a la proposta del Govern. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, nosaltres votarem abstenció a la proposta. I ho farem com a denúncia per l’actitud del 
Govern. Un Govern que només ha acceptat, faltaria més que no hagués fet les nostres 
esmenes que corregien errades en la seva proposta i que, per contra, ha rebutjat les 
realment importants: aquelles destinades, com deia en la seva presentació, a augmentar 
tant el nombre de persones beneficiàries i a redistribuir millor els ajuts atorgats. 
 
La regidora ha fet esment al fet que ells, com a Govern, tenen el sostre de 3.000 € al 
mes, s’ha d’aclarir al públic que són 3.000 € bruts; per tant que nets no són 3.000 € i que 
nosaltres creiem que això és un sostre baix. Està clar que és una qüestió de criteris, però 
no m’ha argumentat quin és el criteri pel qual en lloc de quatre trams per atorgar la 
puntuació que després dóna accés als ajuts, no accepta els sis que proposava el nostre 
Grup. Aquí no crec que hi hagi cap tipus de criteri respecte a topalls.  
 
No entenem la postura del Govern. No se’ns acut quin problema pot plantejar modificar 
unes bases per aconseguir això, que el nombre de beneficiaris sigui el mateix; ja que això 
no significa un increment en la despesa, ni tampoc el perquè es nega en un repartiment 
més equitatiu dels ajuts i no hem sentit cap argument del Govern que justifiqui la seva 
decisió i, per tant, reitero, per al nostre grup la decisió del Govern és incomprensible. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Condeminas 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Simplement, em remeto al que hem comentat abans, és un criteri polític, li respecto, però 
no el comparteixo perquè, a més, estem parlant d’escola bressol, on no és un tema 
econòmic, com molt bé ha dit. Perquè cada any hi ha uns diners que hi ha un excedent, 
perquè la majoria de famílies majoritàriament que utilitzen aquest servei treballen tots 
dos, pare i mare, i per tant això fan l’ús d’aquest servei. No hem tingut més demanda i, 
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per tant, creiem que el criteri que ja tenim adoptat des de fa molts anys és el correcte. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, si els sembla passaríem... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Una precisió. La gent acostuma a llegir les bases i la gent és conscient de quins són els 
seus ingressos econòmics. Per tant, està clar que el nombre de demandes està en funció 
del topall que hi posem. No és el mateix posar un topall de 3.000 € que posar un topall de 
4.000 €. Això ho entén tothom. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé. Doncs passem, si els sembla, a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, per 17 vots a favor i 3 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
13. Aprovació inicial de les bases que regulen l'atorgament d'ajuts sobre la quota 
de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat 
econòmica per a l'exercici 2016 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Bé, doncs, són les bases per fer front al pagament de l’IBI de l’Ajuntament. Ja fa dos o 
tres anys que les anem fent i, per tant, em remeto als acords perquè no hi ha hagut 
variacions, més que l’acceptació d’algunes esmenes que després direm. I, per tant, els 
acords respecte a les bases que regularan la quota sobre l’Impost de Béns Immobles a 
favor de persones d’escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2016 és que, en virtut 
de tot el que s’exposa al Ple de la corporació, adoptaríem els següents acords: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu 
el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat de realitzar una convocatòria 
d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa 
capacitat econòmica per a l’exercici 2016. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Acció Social de data 1 d’abril de 2016, en el qual es proposa 
l’aprovació de les bases específiques que regulen l’atorgament d’ajuts sobre la quota de 
l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per 
a l’exercici 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
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Primer. Aprovar inicialment les bases que regulen l’atorgament d’ajuts sobre la quota de 
l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per 
a l’exercici 2016, segons el text que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases que regulen 
l’atorgament d’ajuts sobre la quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones 
amb escassa capacitat econòmica per a l’exercici 2016, pel termini de trenta dies hàbils, 
a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació 
“El Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al 
BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les bases que regulen l’atorgament d’ajuts sobre la 
quota de l’impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat 
econòmica per a l’exercici 2016 que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva 
publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha algunes esmenes presentades per part d’ICV. Senyor Màxim  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest cas hem presentat 8 esmenes a la proposta del 
Govern.  
 
I, com en el cas anterior, hauria de quedar clar que la voluntat del nostre Grup no és 
qüestionar al 100 % la proposta del Govern, sinó en tot cas proposar-ne modificacions 
parcials amb plantejaments polítics que, pel que veiem en el cas anterior, divergeixen 
dels que té el Govern d’ERC i CiU.  
 
Les modificacions més importants tenen com a objectius els següents: el primer, com 
abans, augmentar el nombre de persones beneficiàries dels ajuts i el segon, que és 
important, augmentar l’import màxim de l’ajut que es pugui aconseguir; i, com a tercer, 
proposar que les famílies monoparentals tinguin un millor tractament a l’hora de 
determinar els ingressos que les podrien deixar excloses. 
 
Per aconseguir augmentar el nombre de persones beneficiàries, a la nostra esmena núm. 
2 proposem que el sostre del valor cadastral de l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajut 
pugi fins als 60.000 €, en lloc dels 50.000 € que proposa el Govern i l’esmena núm. 3 
proposa augmentar el nivell d’ingressos familiars i, a més, fer-ho en funció del nombre de 
membres de la unitat familiar. És en aquesta mateixa esmena núm. 3 que proposem 
aquest tractament diferencial, al qual abans em referia per a les famílies monoparentals. 
 
Per aconseguir augmentar l’import màxim de l’ajut que es pugui aconseguir proposem, 
amb l’esmena núm. 4, que el tant per cent sobre la quota de l’impost que s’apliqui per 
determinar la quantia de l’ajut arribi al 60 %, i no al 50 % que proposava el Govern i, 
també, que l’import màxim de l’ajut que es pugui atorgar sigui de 350 €, en lloc dels 200 € 
que figuren a la proposta del Govern. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000004  21 d´abril de 2016 

 

25 

L’esmena núm. 1, com en el punt anterior, també proposa que no siguin excloses dels 
ajuts persones que tinguin deutes amb l’Ajuntament en supòsits molt determinats. 
 
L’esmena núm. 7 insisteix en què sigui el Ple de l’Ajuntament qui decideixi i no la Junta 
de Govern Local. 
 
L’esmena núm. 8 proposa suprimir el paràgraf de l’art. 10 que diu que una causa per 
perdre el dret a rebre l’ajut serà el fet d’haver pagat l’impost fora del període voluntari. 
 
I, finalment, l’esmena 6 proposa afegir les famílies monoparentals en aquell apartat que 
preveu quina documentació és la que s’ha d’aportar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas, per contestar. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Bé, en tot cas les dic una per una si us sembla. Jo tinc un ordre diferent, per això. En 
l’esmena primera, que és l’article 5 apartat 4, respecte al fet de nou que per ser 
beneficiari d’un ajut de l’Ajuntament s’ha d’estar al corrent de pagament, aquesta no 
l’acceptaríem, ja que la llei no preveu aquest supòsit. Per tant, no és un tema de filosofia 
sinó que no es pot. 
 
La segona esmena, que es refereix a l’article 5 apartat 6, on sol·liciteu apujar el límit de 
valor cadastral fins a 60.000 €, aquesta sí que l’acceptaríem. I, per tant, quedaria 
incorporada. 
 
La tercera esmena a l’article 5 apartat 7, sobre el límit d’ingressos per poder sol·licitar 
l’ajut i equiparar així amb la Llei 24/2015 també l’acceptaríem. 
 
L’esmena 4 l’article 6 que seria augmentar l’ajut del 50 % al 60 % de la quota líquida de 
l’impost i, per tant, l’ajut de 200 € a 350 € també seria acceptada. 
 
L’esmena 5 que és l’article 7 apartat C, respecte a la família monoparental, aquesta 
tècnicament no ens sembla adequada acceptar-la, perquè el fet de ser família 
monoparental no ens ratifica que tingui necessitat econòmica, no sempre. La figura 
jurídica de família monoparental està desapareixent com a tal en molts dels supòsits de 
les administracions públiques. És cert que en aquest Ajuntament encara el mantenim 
amb supòsits com ajuts de llibres i altres que es refan amb temes d’infància i, per tant, 
allà ja creiem que tenen algú a càrrec. Aquí, en aquest cas, doncs, no acceptaríem 
l’esmena per aquest motiu, perquè no quedaria prou acreditat. 
 
L’esmena de l’article 7 apartat D entendríem que no, perquè no cal incloure’l perquè al 
final del mateix article 7 això ja queda inclòs. Per tant, no és que no la vulguem acceptar 
és que ja està reflectida.  
 
L’esmena 7 de l’article 8, creiem, doncs, el mateix que he dit abans: que és la Junta de 
Govern qui té aquesta potestat i, en tot cas, donaríem comptes en el Ple i, per tant, 
aquesta no l’acceptaríem. 
 
I la vuitena esmena, l’article 10, que seria suprimir l’article, aquest sí que l’acceptaríem. 
Per tant, si voleu fer el resum, queden acceptades la 2, 3, 4 i 8. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Només una precisió. I és que si s’accepta ―i jo espero que 
s’accepti― l’esmena número 3, com ha dit la regidora, l’apartat D del subapartat D de 
l’apartat 7 parla, per a una família que resideix una persona que acredita una disminució 
amb certificat emès o per a una família monoparental, per tant aquí està inclosa, de 
manera que si les famílies monoparentals tenen, d’acord amb l’acceptació d’aquesta 
esmena, un tractament diferencial, s’haurà de demanar que si una família monoparental 
sol·licita aquest ajut acrediti que ho és. Certificació acreditativa que és família 
monoparental. Això era l’esmena 5, no diu cap altra cosa. Per tant, entenem que aquesta 
esmena també, si som coherents també s’hauria d’acceptar. No canvia absolutament res. 
Crec, eh. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, entenc, senyor Màxim Fàbregas, que quedarien vives les esmenes 1, 5... 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Bé, jo crec que la 5 s’hauria d’acceptar... 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
1, 6 i 7... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
1, 6 i 7... la 6 també? 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
No, no, nosaltres, si es corregeix el criteri respecte a l’esmena número 5, la resta les 
retiraríem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 

 
Doncs quedaria acceptat. Moltes gràcies. Obrim, si de cas, el debat. Hi ha alguna 
intervenció?  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor de la proposta final. Una 
proposta que, com s’ha escoltat, ha estat modificada per l’acceptació per part del Govern 
de les nostres esmenes més significatives. Aquelles esmenes que faran possible 
augmentar el nombre de persones beneficiàries dels ajuts, a l’augmentar el sostre del 
valor cadastral dels habitatges i el nivell de renda de les famílies sol·licitants i, també, 
augmentar l’import dels ajuts concedits a cada família, que podran arribar als 350 €, que 
és un 75 % més dels 200 € que preveia la proposta inicial del Govern. 
 
Volem agrair que, si no recordo malament, ja a la meva edat la memòria ja em comença a 
fallar, per primera vegada en aquest mandat i per primera vegada en molt temps de 
l’anterior mandat, amb un Govern semblant, s’hagi acceptat una proposta del nostre 
Grup. Una proposta que, com moltes altres que hem fet en tot aquest temps i que han 
estat rebutjades, i com deia abans no va en contra de la proposta del Govern sinó que 
únicament té com a objectiu millorar-la per, com a conseqüència, millorar els resultats de 
la seva aplicació als nostres veïns i veïnes.  
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Esperem que aquesta actitud no sigui flor d’un dia i, com hem fet en reiterades ocasions, 
ens oferim a treballar conjuntament amb el Govern aquestes i altres propostes en les 
quals estem segurs podem tenir un elevat nombre de coincidències. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Parodi 

 
La Sra. Stella Parodi 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Un aclariment només, en la Comissió Informativa vaig 
comentar que no trobava lògic que al pagar l’IBI fora de termini perdessin els ajuts els 
llogaters. Ja que l’obligat del pagament són els propietaris. La pregunta és si aquesta 
esmena que li accepteu, la número 8, fa referència a això? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Quan s’acaba el període voluntari es pot fer front a aquest pagament per rebre els ajuts. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Val, o sigui tindrà una subvenció... val, d’acord. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, per tant, passem a la votació de la proposta.  
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
14. Aprovació inicial de les bases que regulen la concessió d'ajuts econòmics 
individuals per al menjador a escoles bressol municipals, curs 2016/2017 
 
La Sra. Noemí Condeminas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, de nou. Bé, una mica és el mateix que hem votat abans o de la proposta que 
hem fet abans d’escolarització de la bressol municipal. En aquest cas seria per al 
menjador de l’escola bressol. I, en aquest cas, els acords que proposaríem serien: 
 
La Sra. Noemí Condeminas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu 
el següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament del Masnou valora la necessitat de realitzar una convocatòria 
d’ajuts econòmics individuals per al menjador a escoles bressol municipals per al curs 
2016/2017 per donar suport a les famílies que es troben en situació de risc d’exclusió 
social. 
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Vist l’informe de la tècnica d’Acció Social de data 1 d’abril de 2016, en el qual es proposa 
l’aprovació de les bases específiques reguladores de la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per al menjador a escoles bressol municipals per al curs 2016/2017. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per al menjador a escoles bressols municipals, curs 2016/2017, segons el text 
que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases que regulen 
la concessió d’ajuts econòmics individuals per al menjador a escoles bressols municipals, 
curs 2016/2017, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 
dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou Viu” i al tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar 
a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al departament d’Acció Social de l’Ajuntament del 
Masnou, situat a l’Edifici Roger de Flor, carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou 
(Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics 
individuals per al menjador a escoles bressols municipals, curs 2016/2017 que ara 
s’aproven inicialment quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha esmenes presentades per part del Grup d’ICV, senyor Màxim.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Jo, si el senyor secretari no hi té cap inconvenient, per no reproduir els mateixos 
arguments, com que els tinc per escrit, tant en el cas de la presentació de les esmenes 
com en el cas de la justificació del vot, em remeto al que he dit abans i que s’incorpori a 
l’acta i ja està. Gràcies. 
 
S’incorporen a l’acta les esmenes presentades pel Sr. Màxim Fàbregas. 
 
El nostre grup ha presentat 7 esmenes a la proposta del Govern. Tres d’elles ―la 5, 6 i 
7― van adreçades a rectificar les errades detectades en la proposta i la resta, com en els 
dos casos anteriors, tenen com a objectiu prioritari millorar la proposta del Govern.  
 
Volem aconseguir augmentar el nombre de persones beneficiàries i, per això, a l’esmena 
núm. 1 proposem augmentar el nivell de renda mensual brut de la unitat familiar, que el 
govern fixa en 3.000 €, i que nosaltres proposem que, en funció del nombre de fills, pugui 
arribar als 4.000 €. 
 
També volem que es millori la distribució dels ajuts i, per això la quarta esmena proposa 
modificar els trams puntuables en funció dels ingressos, que passarien dels 4 previstos a 
la proposta del Govern als 6 que proposem nosaltres. 
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L’esmena 2 proposa que s’excloguin dels ajuts les persones que tinguin deutes amb 
l’Ajuntament en uns supòsits molt determinats i l’esmena 3 proposa que sigui el Ple de 
l’Ajuntament qui decideixi sobre l’atorgament dels ajuts i no la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, quines esmenes queden vives? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Sí, queden vives, entenc, l’1, 2, i 4. És que es reprodueix el mateix. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Totes les que no són correcció d’errades. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, primer passaríem a votar les esmenes. 
 
El president sotmet a votació les esmenes presentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA 
 
Resultat: Les esmenes queden rebutjades per 11 vots en contra, 5 vots a favor i 4 vots 
d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 
regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors) i CiU (5 regidors) hi voten en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Senyor Màxim Fàbregas. Cap intervenció? 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Res, volia agrair a tots, ja fem la final i a mi, si em permeteu, que m’ha quedat una mica 
l’espineta, també m’agradaria que no fos flor d’un dia i que també fos al revés: que algun 
dia, alguna de les propostes que presentem, doncs, també a ICV li agradi d’entrada i ja 
ens la voti amb il·lusió. Gràcies 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Si m’ho permet, el dia que vulgui passem llista i segur que vostès guanyen els nos per 
golejada en contra dels nostres sís. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Ho estudiarem. Molt bé. Doncs passem a la votació de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) s’absté. 
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15. Aprovació inicial bases de la VII Beca de recerca local del Masnou 
 
La Sra. Neus Tallada llegeix el següent: 
 
“Vist l’informe de la tècnica de patrimoni cultural. 
 
Vist el contingut de les bases de la VII Beca de recerca local del Masnou 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar inicialment les bases de la VII Beca de recerca local del Masnou, segons 
el text que s’adjunta com Annex I als presents acords. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases de la VII 
Beca de recerca local del Masnou pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació “El Masnou 
Viu” i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació de l’anunci al BOPB. 
 
L’expedient es podrà consultar al Departament de Cultura de l’Ajuntament del Masnou, 
situat a l’Edifici Roger de Flor, c. Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou (Barcelona), de 
dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència, les bases de la VII Beca de recerca local del Masnou 
2016 que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de 
cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Doncs passem a la seva votació. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
16. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança 
del servei de Taxi del Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. En data 17 de desembre del 2015, el Ple va aprovar inicialment 
la modificació de l’ordenança del taxi del Masnou. L’expedient es va sotmetre a 
informació pública i es va donar audiència als taxistes. Dins del termini d’informació 
pública es van presentar dues al·legacions. Una per al titular de les llicències 7 i 8 i l’altra 
per a l’Associació del Taxi del Masnou. El dia 30 de març del 2016, la comissió d’estudi 
de la modificació d’aquesta ordenança es va reunir i va examinar les al·legacions 
presentades i, el dia 4 d’abril, la tècnica superior de dret i el secretari van emetre informe 
al respecte. Es proposa a la corporació adoptar els següents acords: 
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El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària celebrada en data 17 de 
desembre de 2015, adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança del servei de taxi del Masnou. 
 
L’expedient es va sotmetre a informació pública mitjançant anuncis publicats al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 25 de gener de 2016, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 27 de gener de 2016, al diari Ara de data 21 
de gener 2016, a la publicació El Masnou Viu del mes de gener i a l’e-tauler i portal de 
transparència de l’Ajuntament del Masnou. 
 
Simultàniament es va concedir audiència a les associacions de taxistes del Masnou i als 
taxistes que no formen part d’aquestes associacions als efectes d’accedir a l’expedient i 
de presentació d’al·legacions i reclamacions.  
 
El termini d’audiència va finalitzar en data 29 de febrer de 2016. Dins d’aquest termini es 
van presentar el escrits d’al·legacions següents: 
 

1. Sr. CCCCC, titular de les llicències de taxi nº 7 i nº 8, amb registre d’entrada nº 
E2016001691 de data 19 de febrer de 2016.  

 
2. Associació del Taxi del Masnou, amb registre d’entrada nº E2016001921 de data 

25 de febrer de 2016. 
 
En data 30 de març de 2016 es va reunir la Comissió tècnica d’estudi per a la modificació 
d’aquesta ordenança als efectes d’examinar les al·legacions presentades, amb el resultat 
que consta a l’acta que forma part d’aquest expedient. 
 
En data 4 d’abril de 2016 la tècnica superior en dret i el secretari, van emetre informe 
amb la proposta de resolució de les al·legacions presentades.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer. Estimar les al·legacions nº 1, nº 2, i nº 10 formulades pel Sr. CCCCC en el seu 
escrit presentat amb registre d’entrada nº E2016001691 de data 19 de febrer de 2016 i 
les al·legacions nº 1, nº 3, i nº 5 formulades per l’Associació del Taxi del Masnou en el 
seu escrit presentat amb registre d’entrada nº E2016001921 de data 25 de febrer de 
2016, en base a l’informe de la tècnica superior en dret i del secretari de data 4 d’abril de 
2016. 
  
Segon. Desestimar les al·legacions nº 3, nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8 i nº 9, formulades pel 
Sr. CCCCC en el seu escrit presentat amb registre d’entrada nº E2016001691 de data 19 
de febrer de 2016 i les al·legacions nº 2, nº 4, formulades per l’Associació del Taxi del 
Masnou en el seu escrit presentat amb registre d’entrada nº E2016001921 de data 25 de 
febrer de 2016, en base a l’informe de la tècnica superior en dret i del secretari de data 4 
d’abril de 2016. 
 
Tercer. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança del servei de Taxi del 
Masnou, segons el text que s’adjunta als presents acords, que incorpora el nou redactat 
producte de les al·legacions estimades.  
 
Quart. Disposar l’elaboració d’un Text refós de l’Ordenança del servei de Taxi del 
Masnou. 
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Cinquè. Notificar els presents acord als interessats i a les persones que han comparegut 
durant el tràmit d’informació pública i audiència, adjuntant en aquest darrer cas còpia de 
l’informe de la tècnica superior en dret i del secretari de data 4 d’abril de 2016. 
 
Sisè. Publicar els presents acords i el text íntegre del Text refós de l’Ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler i portal de transparència de 
l’Ajuntament del Masnou; i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què se n’hagi publicat 
integrament el text. 
 
Setè. Comunicar el presents acords i el text íntegre del Text refós de l’Ordenança a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció per part dels grups municipals? Senyor Màxim 
  
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem abstenció, tal com ho vam fer en el moment 
de l’aprovació inicial. Reconeixem que en aquest tràmit s’ha millorat la proposta inicial, 
però la nostra abstenció vol ser la manifestació de la nostra protesta, que ja vàrem fer 
palesa en el Ple del mes de febrer, perquè no se’ns va donar l’oportunitat de treballar 
amb més temps la proposta d’ordenança. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part dels grups municipals? Senyor Quim 
Fàbregas, alguna intervenció? Doncs passem a votar la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) s’abstenen. 
 
17. Autorització de la sol·licitud de cessió de la titularitat del contracte d'explotació, 
mitjançant concessió demanial, de la guingueta destinada a bar situada a la zona 
esportiva de Pau Casals del Masnou 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. En data 19 de juny del 2008 es va aprovar l’expedient de 
contractació de l’explotació de la guingueta destinada a bar situada a Pau Casals. El Ple 
de l’Ajuntament del 18 de setembre del 2008 va adjudicar provisionalment el contracte de 
l’explotació, de la guingueta de Pau Casals, a la Petita. La duració d’aquest contracte era 
fins al 9 d’octubre del 2018. En data 15 de desembre del 2015, l’interessat va sol·licitar a 
l’Ajuntament el canvi de titularitat del contracte de la guingueta passant d’una societat 
privada, La Petita, a empresari individual, amb efectes d’1 de gener del 2015. Per part de 
l’Ajuntament se li va requerir, a l’interessat, que presentés tota la documentació 
necessària. Un cop presentada aquesta documentació i vist l’informe de secretaria, es 
proposa a l’Ajuntament adoptar els següents acords: 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
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“El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en la sessió ordinària del 19 de juny de 2008, va 
aprovar l’expedient de la contractació de l’explotació d’una guingueta destinada a bar 
situada a la zona esportiva de Pau Casals del Masnou. 

 
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en la sessió ordinària de data 18 de setembre de 
2008, va adjudicar provisionalment el contracte per a l’explotació d’una guingueta 
destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals del Masnou a La Petita, SCP. 
Adjudicació que va ésser elevada a definitiva un cop transcorregut el termini d’exposició 
pública sense que s’hi presentés cap al·legació ni observació. 

 
El contracte per formalitzar la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per 
l’explotació d’una guingueta destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals 
amb La Petita SCP es va signar en data 10 d’octubre de 2008. Tal com s’estableix a la 
clàusula quarta de l’esmentat contracte, la duració del contracte és fins el 9 d’octubre de 
2018. 
 
En data 15 de desembre de 2015, el senyor DDDDD va sol·licitar a l’Ajuntament el canvi 
de titularitat del contracte de la guingueta passant de la societat civil privada La Petita 
SCP a empresari individual, amb efectes 1 de gener de 2016. 
 
En data 10 de febrer de 2016 i registre de sortida número 847, l’Ajuntament va requerir al 
senyor DDDDD que aportés la documentació relacionada a la clàusula 10.2.1 del plec de 
clàusules jurídiques administratives particulars de la concessió per a l’explotació de la 
guingueta destinada a bar situada a la zona esportiva de Pau Casals. 
 
En data 2 de març de 2016 el senyor DDDDD presenta una instància amb registre 
d’entrada número 2239 sol·licitant aclariments i que l’ajuntament consulti directament els 
serveis d’interoperabilitat electrònica per obtenir tota aquella documentació que sigui 
possible. 
 
En data 8 de març de 2016, i registre de Sortida número 1569, l’Ajuntament tramet un 
nou requeriment a l’interessat informant-lo de la documentació que caldrà que aporti 
necessàriament i la que es podrà obtenir directament via interoperabilitat prèvia 
autorització de l’interessat.  
 
En data 16 de març de 2016 i registre d’entrada 2705 el senyor DDDDD presenta 
instància a l’ajuntament amb la documentació requerida.  
 
Vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de 
l’acord següent: 
 
Primer. Autoritzar la sol·licitud de cessió de la titularitat del contracte d’explotació amb 
efectes 1 de gener de 2016, mitjançant concessió demanial, de la guingueta destinada a 
bar situada a la zona esportiva de Pau Casals del Masnou a favor del Sr. DDDDD, en els 
mateixos termes –inclosa per tant la vigència inicial- que es va adjudicar a La Petita SCP, 
per acord de Ple de 18 de setembre de 2008.  
 
Segon. Declarar que el nou titular se subrogarà en tots els drets i obligacions que 
corresponien a l’anterior concessionari, tal i com estableix la clàusula 22 del Plec de 
clàusules administratives particulars de la licitació, relativa a les obligacions i deures de 
l’adjudicatari 
 
Tercer. Acceptar la cessió de la fiança dipositada inicialment per La Petita SCP per 
import de 2.250,00 euros constituïda el 24 de setembre de 2008 a favor del Sr. DDDDD, 
segons document de data 14 de març de 2016 presentant per aquest com a titular del 
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80% de les participacions socials de La Petita SCP i de la Sra. PPPPP com a titular del 
20% restant de les participacions socials. 
 
Quart. Donar de baixa els rebuts girats a La Petita SCP números 2016CONM000100004, 
2016CONM000200018, 2016CONM000300032 i 2016CONM000400045 que 
corresponen als mesos de gener a abril de 2016, respectivament. 
 
Cinquè. Emetre noves liquidacions a nom del Sr. DDDDD, pel mateix concepte i 
períodes. L’ingrés d’aquests imports s’hauran d’efectuar utilitzant els fulls que 
s’adjuntaran amb la notificació.  
 
Sisè. Citar al nou titular, en dia i hora que oportunament li serà comunicat, per a la 
formalització de la cessió en document administratiu. 
 
Setè. Notificar els presents acords i les notificacions de les noves liquidacions al Sr. 
DDDDD, en nom propi i com a administrador de La Petita SCP.  
 
Vuitè. Publicar un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-
tauler i al portal de transparència de l’Ajuntament als efectes del seu general 
coneixement. 
 
Novè. Comunicar aquests acords al departament de Rendes, a la Tresoreria Municipal i a 
l’Àrea de Mobilitat.  
 
Desè. Facultar a l’Alcalde per a l’execució dels presents acords, i especialment, per a la 
formalització de la cessió en document administratiu.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Quim Fàbregas. Alguna intervenció al respecte? Senyor Màxim 
  
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. El nostre Grup votarà a favor de la proposta. Però, no obstant 
això, i estudiada la documentació, creiem que l’endarreriment en la tramitació de la petició 
podria perjudicar l’adjudicatari, perquè aquest endarreriment, com s’ha llegit, ha 
comportat l’acumulació de rebuts pendents de pagament. La proposta preveu que 
aquests rebuts s’anul·lin i s’emetin uns nous rebuts, cosa que és lògica i amb la qual 
estem d’acord. Ara bé, creiem que caldria evitar, és el nostre criteri, que aquests nous 
rebuts s’emetin tots a l’hora, per la qual cosa demanem al Govern que es reuneixi amb 
l’adjudicatari o que adopti la resolució ell mateix, per estudiar, conjuntament, un calendari 
de pagament dels rebuts a emetre. Perquè s’ha d’entendre que no és el mateix pagar un 
rebut que pagar-ne quatre de cop. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Algun comentari senyor Quim Fàbregas? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Sí, només perquè tal com ha parlat el portaveu d’ICV-EUiA dóna peu a pensar que el 
Govern no ha actuat amb diligència. I malgrat que la instància en la qual informava 
l’interessat que volia fer un canvi de nom és del 15 de desembre, l’última documentació 
que se li va requerir no la va portar fins al mes de març. Amb la qual cosa diguem-ne que 
és el primer Ple després del mes de març i, per tant, esperem comportar-ho. En relació 
amb el tema de rebuts, bé, és parlar amb l’Interventor a veure si hi ha la possibilitat de, 
per dir-ho d’alguna manera, temporalitzar-ho de manera que no li arribin tots de cop, però 
no estic segur que es pugui fer. 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Sí, senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, en cap cas, jo l’únic que he dit és que s’havia produït un endarreriment en la 
tramitació, però no he dit que fos ni responsabilitat de l’Ajuntament, del Govern, ni de 
l’adjudicatari. El que està clar és que aquests quatre mesos comporten una situació 
econòmica, que és complicada. I demano que el Govern estudiï la forma perquè no ho 
sigui tant. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Si els sembla, passaríem a la votació de la 
proposta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple: 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
18. Procedir a l'execució provisional de la sentència dictada amb data 13 d'octubre 
de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment 
ordinari 350/2013-B 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Aquest és un tema recurrent que va apareixent en els plenaris. 
Si recordeu, no fa massa plens enrere, jo diria que dos potser, vam procedir a fer una 
modificació de crèdit, dotant la partida de mobilitat de transport urbà amb 53.000 €, 
exactament l’import és de 53.731,10 € per poder fer front a aquesta sentència que tenim 
en contra i que, malgrat que no és una sentència ferma diguem-ne, el tribunal va 
dictaminar que si l’interessat dipositava un aval, l’Ajuntament havia de procedir al 
pagament. I, per tant, si us sembla bé procediria només a llegir els acords: 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la proposta, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Vista la sentència dictada en data 13 d’octubre de 2014 pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 3 de Barcelona, en el recurs ordinari número 350/2013 en virtut a la 
qual s’estima el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Transports 
Urbans del Masnou, SL contra la resolució de data 12 d’agost de 2013 per la que es 
desestima el recurs de reposició formulat per la referida mercantil contra l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 20 de juny de 2013 aprovant els comptes d’explotació del 
contracte de servei de transport urbà del municipi corresponents als anys 2012 i 2013 i 
les regularitzacions dels comptes d’explotació corresponent als anys 2009 a 2013. 
 
Atès que en data 9 de setembre de 2015 el referit jutjat va dictar interlocutòria en virtut de 
la qual acorda l’execució provisional de la sentencia de data 13 d’octubre de 2004 prèvia 
presentació de garantia suficient per part de l’executant. 
 
Vista la diligència d’ordenació de data 16 de desembre de 2015 comunicant el dipòsit 
d’aval bancari per part de Transports Urbans del Masnou, SL i requerint a l’Ajuntament 
del Masnou perquè procedís al pagament de les quantitats a les que havia estat 
condemnat per sentència. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació l’adopció de els 
acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’import de 53.731,10 euros a la mercantil en execució provisional de la 
sentència dictada amb data 13 d’octubre de 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona en el procediment ordinari 350/2013-B, per import de 53.731,10 
euros. 
 
Segon. Autoritzar i comprometre la despesa per import de 53.731,10 euros amb càrrec a 
la partida número 16 MO 44110 47200 del pressupost municipal vigent.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. Per anunciar que votarem abstenció, tal com hem fet en plens anteriors, i que 
confiem que, finalment, la justícia doni la raó a l’Ajuntament i que els diners que ara es 
pagaran tornin a la caixa de l’Ajuntament, d’on creiem que mai haurien d’haver sortit. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyora Miras 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Nosaltres pensem que pagarem a Aragó i també que acabarem pagant a Casas o a 
Moventis. Tot això també pensem que ens ho haguéssim estalviat si haguéssim 
municipalitzat el servei del bus, com nosaltres proposem i ja vam proposar en aquest 
plenari el seu dia. 
 
Ja vam dir fa uns mesos que s’havia comprovat amb Aragó que el servei privat porta 
problemes a l’Ajuntament i dèiem que Casas pertany a Moventis i, alhora, aquesta 
pertany al grup Sarbus i que això significa equips d’advocats més potents que es poden 
girar en qualsevol moment en contra de l’Ajuntament. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Quim Fàbregas 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Bé, només per puntualitzar que evidentment que pagarem a Casas, com paguem a totes 
les empreses que presten algun servei a l’Ajuntament. Estem liquidant mensualment, 
doncs, el cost que té el servei i esperem que mai ens haguem de trobar amb això, estic 
segur que no. Tenim un conveni a través de la Generalitat que vam aprovar en aquest 
Ple, conveni a quatre bandes: Generalitat, ATM, l’empresa que presta el servei i 
l’Ajuntament del Masnou, per millorar el servei i amb això estem. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna precisió, senyora Miras. 
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La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, gràcies. Sí, precisar que ja ens has entès Quim. No ens referíem a no pagar el servei 
que ens presten les empreses de serveis que contractem o subcontractem al Masnou. No 
es tracta de no pagar aquest serveis sinó que quan ens referíem que acabàvem pagant, 
és que acabem pagant el tema de l’ordre del dia que estem tractant, que és que acabem 
pagant als jutjats i acabem pagant multes o dipositant diners per sentències que s’han 
dictat als jutjats. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs passaríem a la votació de la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per majoria simple, per 17 vots a favor i 3 vots d’abstenció. 
  
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de la CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Tal com vam comentar ahir a la Junta de Portaveus, tindríem un punt d’urgència que és 
l’ampliació del termini d’audiència a SOREA de l’expedient de fiscalització del contracte 
de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal d'abastament 
d'aigua potable del Masnou. Si els sembla, si no hi ha cap inconvenient, votaríem la 
urgència.  
 
Relació d’assumptes que es proposen passar a la sessió del Ple fora de l’ordre del 
dia i prèvia declaració d’urgència 
 
El president sotmet a votació la urgència de la proposta. 
 
Resultat: Aprovada la urgència per unanimitat simple, 20 vots a favor. 
 
Votació:  
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Ampliació termini d'audiència a SOREA de l'expedient de fiscalització del contracte 
de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal 
d'abastament d'aigua potable del Masnou 
 
El Sr. Romà López llegeix la proposta següent: 
 
“En data 17 de març el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’inici d’un expedient de 
fiscalització del contracte de gestió de servei públic municipal d’abastament d’aigua 
potable del Masnou i va donar audiència al concessionari per un termini de trenta dies 
hàbils, per tal que pogués exposar el que consideri adient en la defensa dels seus drets i 
interessos.  
 
En data 30 de març es va notificar l’inici de l’expedient de fiscalització a SOREA, el 
concessionari del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable, així com el 
termini de presentació d’al·legacions. El termini finalitzaria el 4 de maig d’enguany.  
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En data 11 d’abril SOREA presenta, a través d’instància amb registre d’entrada E-
2016/003345, una sol·licitud d’ampliació del termini concedit per a la presentació 
d’al·legacions de 30 dies hàbils.  
 
Segons l’article 49 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’administració pot 
concedir una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi de la meitat dels 
mateixos si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudica a tercers.  
 
El present expedient és complex i l’ampliació del termini de presentació d’al·legacions no 
vulneraria els drets de tercers. 
 
La tècnica de Medi Ambient ha emès un informe en el qual proposa l’ampliació del termini 
d’audiència de l’expedient de fiscalització d’aquest contracte.  
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels 
acords següents:  
 
Primer. Concedir a SOREA una ampliació de 15 dies hàbils per a la presentació 
d’al·legacions de l’expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic 
municipal d’abastament d’aigua potable del Masnou. El termini finalitzarà el dia 23 de 
maig de 2016.]  
 
Segon. Notificar aquest acord a SOREA.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció al respecte? Senyora Miras, endavant. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquest punt, si això implica que SOREA aporta tota la 
documentació necessària perquè puguem valorar si hi ha hagut algun incompliment de 
contracte i així obrir la porta al fet que el Govern reconsideri l'opció que nosaltres 
defensem, que és la municipalització de la gestió del servei d’abastament i manteniment 
de l'aigua del Masnou. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Doncs passaríem a votar la proposta. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, per 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
19. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió 
anterior 
 
El Sr. Jordi Matas 
 
Alcalde, és referent a la senyora Laia Noy. Una pregunta que va formular referent a 
l’Oficina d’Habitatge. Va fer referència, primer feia una puntualització. Vostè, quan va fer 
referència al fet que havíem comentat que hi havia 24 habitatges buits, el terme buits és 
la definició que l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat dóna quan les entitats bancàries 
tenen els habitatges que, per diferents motius, els han passat a ells: que els propietaris 
no hagin pogut pagar o la immobiliària hagi fet fallida o el que sigui. Llavors, el fet que 
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estiguin en mans de les entitats financeres no vol dir que estiguin buits. Més que res és 
un matís, és una explicació. El fet aquest suposa que per part de l’Ajuntament estiguem 
ara al pas següent, que és haver enviat a les entitats bancàries, diguéssim, la carta 
sol·licitant com estan per part seva aquests habitatges que ens consten, que la 
Generalitat ens ha facilitat i, alhora, estem contestant pels mitjans interns nostres, també 
com estan aquests habitatges, si estan ocupats, no estan ocupats... Perquè pot ser que hi 
hagi uns llogaters i estiguin pagant una renda a l’entitat i, per tant, estaríem en aquesta 
situació. Estem mirant i comprovant abans de poder fer-ho, són unes comprovacions 
necessàries abans de poder tirar endavant qualsevol pas. 
 
I, per altra banda, la següent part de la seva pregunta demanava quines mesures prenen 
al respecte? Quins recursos disposen els Serveis Socials del Masnou? Si hi ha un 
protocol establert per als casos d’emergència social? Per donar un descans a la meva 
companya, doncs, tal com ha estat comentant abans tot el tema de les bases i dono 
resposta. Els protocols s’estructuren en dues parts. Per una banda, la fase de prevenció, 
que són aquelles situacions de pèrdua d’habitatge, que són els casos en què les 
persones o famílies tenen expedient als serveis socials bàsics i que intenta, bàsicament, 
evitar la situació de desnonament. D’una altra banda, hi ha la fase d’actuació, que es 
dona quan ja s’ha iniciat el procediment judicial, hi ha sentència ferma o resolució judicial, 
que dóna lloc al llançament i la família no ha acudit als Serveis Socials, que moltes 
vegades ens trobem amb aquesta situació. Llavors, el Departament d’Acció Social és 
serveis socials bàsics i l’Oficina Local d’Habitatge, juntament amb la Policia Local, actuen 
de forma coordinada. Per tant, des del 2014, els Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament 
tenen el protocol municipal d’actuació davant de les situacions de risc de pèrdua 
d’habitatge, davant de l’augment dels procediments judicials que porten a la pèrdua de 
l’habitatge habitual de nombroses famílies a Catalunya, on es va establir si aquestes 
pèrdues vénen per desnonaments en diferents modalitats, execucions hipotecàries. I això 
és el que ens va portar a establir aquest protocol municipal, i el protocol que s’estructura 
en dues fases, de prevenció i actuació.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Matas. Senyor Eduard Garcia 
 
La Sra. Laia Noy 
 
Perdona, bé, dues preguntes molt ràpides... 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si de cas al torn de preguntes ho fem, si et sembla. Moltes gràcies. Podràs preguntar 
després en el torn de preguntes. Senyor Eduard Garcia 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, bona nit a tothom. En resposta a la pregunta formulada pel senyor De las Heras en el 
Ple passat, relativa a quina és la intenció de l’Equip de Govern en relació amb l’asfaltat 
del carrer Abat Escarré, vull informar-lo que aquesta és una de les intervencions previstes 
en el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019. Existeix consignació pressupostària en 
l’exercici 2016 per dur a terme la urbanització d’aquest carrer, si bé, atès que aquesta 
intervenció es finança amb un crèdit de la Diputació de Barcelona, estem esperant tenir la 
seva disponibilitat. De tota manera, s’han iniciat ja els tràmits per tal de licitar la redacció 
del projecte.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch. 
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La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, per donar una breu resposta a la CUP, va fer la pregunta de si tots els acords que es 
feien a mocions eren traslladats i es feien arribar als diferents organismes. És per 
respondre que sí, que evidentment, que es fan arribar tots i en concret ens preguntava 
per un d’ells, del Fons Català. En aquest cas, es va fer arribar a tots els organismes el dia 
3 de novembre. He volgut fer la resposta amb veu no només per això, sinó per dir que en 
el BPM, quan consultem l’expedient, hi ha un apartat on figuren tots els documents 
annexos. Allà també s’incorporen tots els diferents trasllats i ho podeu anar visualitzant. 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Quim Fàbregas. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Era per donar una resposta al senyor Federico de las Heras, que 
va demanar informació sobre el tema del reciclatge, de com anava un cop implantada. I 
és per dir-li que, malauradament, encara no tenim dades. Que només tenim sensacions, 
em comprometo que en el proper Ple del mes de maig que ja podrem aportar les dades 
del mes d’abril, que va ser el primer mes en el qual haurem fet tota la recollida selectiva 
amb aquest nou sistema de recollida, aportaré aquí dades i només ara ens movem una 
mica per sensacions, que en principi són positives, però bé, ens agrada tenir les tones 
que estem entrant a les diferents plantes de tractament i les tones que estem entrant a la 
incineradora de Mataró, que esperem que vagin baixant. Em comprometo en el proper 
mes a aportar informació. Gràcies. 
  
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla obrim ara el torn de suggeriments i preguntes 
adreçats a l’Equip de Govern.  
 
20. Suggeriments i preguntes adreçats a l'Equip de Govern 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Tinc quatre qüestions. Una és recordar-li, novament, com li 
faig a cada Ple i més que res perquè no s’oblidi, que està incomplint la llei de banderes, 
pel fet de no tenir la bandera espanyola i constitucional aquí al nostre Ajuntament. Jo li 
suggereixo que ho vagi considerant.  
 
Dit això, tinc un segon punt. El nostre partit, i és un suggeriment, va rebre una queixa 
ciutadana per l’app aquesta, amb raó, perquè se’ns va quedar un cartell penjat de 
campanya, no sé si al carrer Uruguay i tal. El vaig veure i, bé, m’ho va tornar a recordar 
perquè se’m va passar. I he enviat un industrial perquè no hi arribo, on està, és un cartell 
que el van posar des de Barcelona, no era nostre, pensava que estava tot retirat i sí, sí, 
n’hi havia un que estava perdut i sí. He donat instruccions i espero que el retirin si no 
l’han retirat ja. I això, a col·lació d’això, m’he estat fixant com ja fa molts mesos que tot el 
poble està minat de banderes estelades que ocupen espais públics, concretament fanals 
de diversos parcs, de carrers, etc. Que estan incomplint, estan ocupant un espai que és 
de tots. Ho he dit més d’una vegada. Cadascú a casa seva, tots entenem que pot fer el 
que vulgui, cadascú és rei de la seva república, però dels fanals públics, en som tots els 
propietaris i entenc que això no és procedent. Per tant, el que li demano, senyor alcalde, 
és que, amb diligència, demani o procedeixi a retirar totes les estelades que s’han penjat 
per tot el municipi en espais que no corresponen.  
 
Després, també li volia comentar, de les bases que hem aprovat, diferents bases que han 
caigut totes, és un suggeriment que vaig fer a la Comissió Informativa. Està bé quan es 
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presenten les bases, que són repetitives o més o menys repetitives d’anys anteriors, però 
seria bo a la informació fer un breu resum de com han anat les bases anteriors. És a dir, 
quanta gent hi ha anat? Quin pressupost hi ha hagut? Quan s’ha adjudicat? Quins 
perfils?, etc. Una mica perquè això completaria de forma molt senzilla l’anàlisi d’un any 
per l’altre, per saber una mica on anem a parar. És un full amb quatre dades que 
t’estalvia haver d’anar a demanar expedients o anar a remenar i que els tècnics de cada 
departament, doncs, ho tenen a l’abast i ens facilitaria una mica, entenc, la feina, per 
poder prendre decisions amb això i en moltes altres coses, no només a les bases sinó 
qualsevol tema que podem tractar. És un suggeriment, m’agradaria que ho tinguessin en 
consideració. 
 
Després, volia, també, fer un suggeriment, aquest any s’està celebrant, aquests dies, el 
quatre-cents aniversari de la mort de Miguel de Cervantes. No sé si al Masnou, 
concretament a la nostra biblioteca municipal, que és un eix de cultura o font de cultura 
del nostre municipi, s’ha fet algun esdeveniment al respecte. Jo, almenys, he mirat per 
Internet i no he sabut trobar-ho, cosa que no m’ho explico, ja que és un esdeveniment de 
caire espanyol, català i universal. La Generalitat de Catalunya ha procedit a la celebració 
de l’aniversari del quatre-cents aniversari de la mort d’en Cervantes i penso que seria, 
com a mínim des del nostre municipi i des de la nostra biblioteca municipal, doncs, 
s’hauria de tenir present per fer difusió de la seva obra. Aquí recordaríem les paraules 
que va dir el conseller Santi Vila ―no porto les ulleres― deia, és una gran satisfacció per 
al Govern de Catalunya participar en la commemoració d’un autor universal que també 
sentim nostre. Assegurava, Santi Vila, al mateix temps que ha remarcat que Miguel de 
Cervantes va visitar Barcelona almenys un cop i va quedar meravellat per la seva societat 
liberal i acollidora. No sé si estic confós o no ho estic, no sé si estic confós, potser no he 
vist aquest homenatge o aquest recordatori, però sinó, com a mínim des de Cultura, 
penso que s’hauria de tenir present. Ja no tinc més preguntes. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuaríem la roda de preguntes i precs i preguntes, senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. La meva pregunta va dirigida al Departament de 
Comunitat i Persones i és la següent: tenim coneixement que des del passat mes de 
maig, aproximadament, del 2015, si no estic mal informada, s’està parlant amb les 
entitats socials del poble ―Caritas, Creu Roja i Temps i Compromís― de la proposta per 
part de l’Ajuntament d’unificar la seva gestió en un únic equipament, que s’està valorant 
per part de l’Ajuntament. Si hi ha un projecte que està en procés ens agradaria conèixer-
lo i el detall de les reunions que han tingut fins ara amb les diferents entitats i en quina 
situació es troba aquest projecte. Això és tot.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Suñé, alguna pregunta? 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Abans de res, en tot cas, vull agrair les respostes que he rebut per part del Govern. I m’ha 
sobtat la resposta que ha donat el senyor Eduard Garcia Gebani a una pregunta del 
senyor De las Heras, respecte a l’asfaltat del carrer de l’Abad Escarré. M’ha semblat 
entendre que ha parlat que tenim la disponibilitat pressupostària, però no sé si queda 
descartada la possibilitat de fer contribucions especials als veïns o no ho ha explicat i, per 
tant, m’agradaria, si pot ser, que ho acabés de justificar o explicar.  
 
A la darrera comissió, una de les comissions, ens van explicar que el Govern estava en 
contacte amb el Pas Bàsic per intentar aconseguir que aquest espai concentri les 
activitats festives puntuals per a joves. Considerem que és una bona idea donades la 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000004  21 d´abril de 2016 

 

42 

ubicació central de l’espai així com les seves característiques acústiques. Volem pensar 
que la nostra insistència en diversos plenaris per aprofitar aquest espai ha tingut algun 
efecte en positiu en la decisió. 
 
En aquest sentit, volem fer dos suggeriments al Govern. Un, que ja hem reiterat en altres 
ocasions, que no és altre que aprofitar les negociacions per incorporar en aquest espai 
els Timbalers per evitar les molèsties que provoquen als assajos, és a dir, tinguin-ho 
present.  
 
I el segon és que aprofitin per revisar la ruta del l’autobús per fer coincidir una parada, si 
pot ser, o fer una parada perquè és un lloc on hi ha molta gent, hi ha molt de trànsit de 
persones i, segurament, una parada d’autobús, no per la carretera de Teià antiga sinó 
passant per dintre, podria ser aprofitable. Jo els encoratjo que facin un estudi i, si és 
viable, ho portin a terme.  
 
Seguim parlant de transports. Ja fa un parell de plenaris vam aprovar per unanimitat la 
moció que vam presentar el nostre Grup sobre incorporar el Masnou a la primera corona 
de Renfe i sumar-nos al projecte T-Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Entre altres 
acords es demanava a l’Alcaldia una reunió amb el conseller de Territori per explicar les 
propostes. Sabem que recentment hi ha hagut una reunió per altres temes i ens agradaria 
saber si es va parlar d’aquest tema també i, si no se’n va parlar, si s’ha previst una reunió 
diferent i si aquesta reunió, doncs, ja té data. 
 
Hem detectat que hi ha una invasió de coloms al Masnou, cada vegada hi ha més 
coloms, una au que era autòctona de la vila, hi havia més tórtores i, en canvi, el que 
estem veient és la davallada de la població de tórtores. Voldríem saber si l’Ajuntament ha 
previst alguna cosa? Si és alguna cosa solucionable? Si és un esdevenir lògic de la 
situació. Voldríem que ens informés al respecte. 
 
El 24 de setembre de l’any passat es va aprovar per unanimitat una moció que instava el 
Govern a millorar els parcs de gossos i la possibilitat de reservar un espai a la platja. 
Concretament, es va acordar: 
 

1. Realitzar un estudi dels espais per a gossos existents que inclogui l’estat de les 
instal·lacions, la seva ubicació i una proposta valorada de condicionament i millora 
dels materials així com una diagnosi sobre la viabilitat d’augmentar-ne el nombre 
actual per tal d’aconseguir-ne una distribució més equilibrada. 

2. Millorar els parcs per a gossos especialment els tancats, fonts, papereres i 
senyalització. 

3. Destinar una partida anual d’inversions per a desinfecció i manteniment. 
4. Estudiar destinar un espai a la platja per a gossos durant tot l’any. 

 
El Sr. Alfaro, molt satisfet de si mateix i en nom d’ERC, va respondre que votaven a favor 
perquè a l’acord de govern amb CiU “ja hi ha incorporada aquesta anàlisi i aquestes 
actuacions” i que “ja des del primer dia que vam entrar a l’Ajuntament hi estem treballant i 
que és una prioritat per a l’actual Equip de Govern”. 
 
Bé, vist que treballen des del primer dia, que ja tenien previst aquesta anàlisi i aquestes 
actuacions; vist que han transcorregut vuit mesos des de la moció i gairebé un any des 
del primer dia, voldríem conèixer totes les millores realitzades, la inversió efectuada així 
com còpia de l’estudi dels espais existents i la proposta valorada de condicionament així 
com la diagnosi sobre la possibilitat d’augmentar-ne el nombre. També volem conèixer 
els avenços per destinar un espai a la platja per a gossos durant tot l’any. 
 
També, parlant de neteja viària, voldríem conèixer la valoració que fa el regidor de la 
nova concessionària de neteja i recollida de residus, de com evolucionen els 
compromisos adquirits en el contracte en la seva implantació. Volem saber si s’apliquen 
en temps i forma i també quan arribaran les noves màquines, que estem esperant que la 
maquinària nova arribi. A tal efecte volem saber si hi ha hagut canvis en la direcció amb 
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l’adquisició de CLD per part de Sorigué i si ha mantingut ja contactes amb la nova 
empresa matriu. També voldríem saber com està l’estudi sobre la recollida comercial. 
 
Voldríem conèixer les estadístiques de seguretat ciutadana i, especialment, les zones on 
s’han incrementat més els robatoris i les accions de vigilància especials que s’estan duent 
a terme. Voldríem que ens fessin arribar mensualment les estadístiques delinqüencials 
amb les dades pròpies elaborades per la policia local i unes comparatives dels darrers 
cinc anys on s’incloguin les campanyes realitzades i la seva avaluació. Perquè no hi hagi 
cap tipus de dubte, no volem les dades que faciliten els Mossos d’Esquadra sinó que 
volem les dades de la nostra Policia Local. 
 
Insistint en aquest col·lectiu, volem conèixer quina és la valoració que fa la regidora de 
l’aplicació dels acords del conveni que va signar relatius a horaris i compensació de 
festes. A més, demanem conèixer l’estalvi que ha suposat la seva aplicació per mesos 
des que va iniciar-se així com els dies de treball efectiu i els dies compensats per cada 
policia i mes; també volem conèixer el nombre d’agents que han prestat servei per a cada 
dia i mes i una comparativa amb els dotze mesos anteriors a la posada en marxa 
d’aquest acord. Moltes gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Jo tinc un seguit de preguntes. No les llegiré totes. Les he passat 
al secretari perquè tenim moltes mocions, però d’algunes sí que en vull fer la lectura.  
 
Es copien literalment les preguntes lliurades al senyor secretari, de les quals el senyor 
Màxim Fàbregas només llegeix les números 1, 3, 5, 6, 7 i 9. 
 
1. Hem rebut queixes de veïns i veïnes del sector de les cases dels carrers dels músics 
perquè, amb motiu de les obres del Parc Vallmora, el tram asfaltat del torrent que hi ha a 
tocar de la part de darrere dels seus habitatges ha quedat inutilitzat, la qual cosa els 
obliga a donar una volta molt important per poder accedir al centre del poble, ja que han 
de pujar fins a Pau Casals. En el seu nom, demanem al Govern que doni instruccions a 
l’empresa constructora per tal que, amb les corresponents mesures de seguretat, torni a 
habilitar el pas en aquest tram esmentat. 
 
2. El passat 7 d’octubre, un veí del Masnou va adreçar una instància a l’Ajuntament, amb 
número de registre E-2015/009374, de la qual no li consta que hagi rebut resposta. 
Preguntem al Govern si la resposta ha estat donada al veí i, en el cas que no hagi estat 
així, demanem al Govern que ens informi de quines han estat les raons que han provocat 
un endarreriment de 6 mesos en respondre la demanda efectuada. Aprofitem l’avinentesa 
per demanar al Govern una relació numèrica mensual de les demandes, queixes i/o 
suggeriments rebuts a l’Ajuntament des de la seva presa de possessió, en la qual consti 
quantes han estat respostes, quin ha estat el termini mitjà que s’ha trigat a respondre i 
quantes estan encara pendents de respondre, així com quin és el termini mitjà que fa que 
aquestes darreres esperen resposta. 
 
3. El passat Ple del mes de març, vaig demanar al Govern un seguit d’actuacions 
relacionades amb l'ocupació de la platja per part del Club Nàutic el Masnou. Vull agrair la 
disponibilitat del regidor Romà López per tal de donar resposta a aquestes demandes. I 
m’agradaria que alguns dels seus companys i companyes prenguessin nota i tinguessin 
la mateixa disponibilitat. Estic esperant revisar el correu que he rebut aquest mateixa 
tarda en el qual suposo que hi ha la informació demanada, però vull hi insistir perquè 
estem a quatre dies de l’ocupació de la platja per part de veïns i veïnes i visitants, i en la 
darrera part de la demanda que vaig fer, en el sentit de demanar al Govern que, per evitar 
el que ha passat en temporades anteriors, comuniqui al Club Nàutic el Masnou quins són 
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els espais que pot utilitzar a la platja, quina és la senyalització que ha de col·locar i en 
quins llocs ha de fer-ho. 
 
4. També en el passat Ple, vaig preguntar al govern si tenia coneixement dels actes 
vandàlics que s’havien produït en les darreres setmanes als habitatges de lloguer per a la 
gent gran situats al c/ Ciutat Reial i si havia fet alguna actuació al respecte. Agraïm la 
resposta de la regidora delegada, en la qual ens diu que la Policia Local té coneixements 
d’aquests actes i ha realitzat actuacions, així com que actualment hi ha un servei 
planificat de vigilància preventiva a la zona. Però, per tenir una informació més completa, 
demanem a la regidora que ens faci arribar una relació de les actuacions efectuades per 
la Policia a les quals fa referència en la seva resposta, així com una còpia de les actes 
que hagin pogut estar aixecades per la Policia Local. 
 
5. Agraeixo la resposta també rebuda a la petició que vam fer el mes de gener, i que 
vàrem reiterar el mes de febrer, en la qual demanava que, mentre no hi hagués una 
solució definitiva als problemes que l’actual situació de la cruïlla NII-Torrent Umbert 
provoca als veïns i veïnes, es col·loquessin miralls que permetessin, a vianants i a 
conductors, veure els vehicles i les persones que s’apropen a la cruïlla i també 
demanava, si escau, col·locar senyals de trànsit que alertessin del perill de la cruïlla. En 
la resposta rebuda, se’ns diu que s’instal·laran dos miralls reflectors, un a cada costat del 
torrent Umbert. Atès que la resposta té data de 22 de març, demà farà un mes, i que els 
miralls avui encara no estaven col·locats, preguntem al Govern pel motiu de 
l‘endarreriment i li demanem que els miralls siguin col·locats al més aviat possible. Al 
mateix temps, li recordem que aquesta és una solució provisional, que nosaltres vàrem 
plantejar esperant que l’actuació prevista al pressupost d’inversions a proposta del nostre 
grup s’efectuï, i que la provisionalitat hauria de ser curta en el temps, i li preguntem al 
Govern quines són les previsions d’actuació al respecte en aquest àmbit.  
 
6. En el Ple del mes de gener, i com havíem fet en moltes altres ocasions, vàrem 
proposar al Govern que els tres habitatges públics situats a la plaça del Mercat Vell, 
esperant que fossin posats a la venda, es destinessin a habitatges de lloguer social per a 
famílies del Masnou en risc d’exclusió per temes d’habitatge. També vàrem demanar al 
Govern que ens fes arribar tots els informes jurídics i tècnics dels quals disposés en 
relació amb la possibilitat de vendre o llogar aquests habitatges. En la seva resposta, el 
senyor Matas ens deia que ja havia quedat resolt el contenciós que hi havia en relació 
amb aquests habitatges i que l’objectiu era vendre’ls per subhasta, tal com havia previst 
anteriorment el Govern tripartit d’ICV-EUiA, PSC i ERC. Han passat dos mesos i mig des 
de la resposta i no tenim cap més informació al respecte, raó per la qual preguntem al 
regidor quin és l’estat en què es troba el procediment per a la venda dels habitatges 
esmentats. Així mateix, com que, tot i el temps transcorregut, no se’ns han fet arribar els 
informes reclamats el mes de gener, reiterem la demanda i hi afegim que se’ns faciliti 
còpia de la documentació relativa a la resolució del contenciós al qual feia esment en la 
seva resposta.  
 
7. Després d’alertar el Govern sobre l’errada que va cometre en l’aprovació de la taxa per 
estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local (zona blava), 
he preguntat en reiterades ocasions quant temps haurem d’esperar perquè l’errada sigui 
corregida i quin és el motiu de l’endarreriment en la correcció? També he preguntat, en 
més d’una ocasió, quines són les tarifes que s’estan pagant actualment per les places 
d’aparcament en zona blava? Aquesta darrera pregunta no em consta que mai hagi estat 
contestada.  
 
I, pel que fa a les altres, he rebut dues respostes exactament idèntiques, el mes de febrer 
i el mes de març, segons les quals: “Tan aviat com es disposi dels informes i estudis 
pertinents es procedirà a incloure a l’ordre del dia del Ple que correspongui la proposta de 
modificació de la taxa” i s’explica quina tramitació a seguir. Ha transcorregut un mes i mig 
des de la darrera resposta sense que s’hagi proposat la modificació de la taxa. Per tant, 
em veig obligat, malgrat meu, a reiterar les preguntes efectuades per primer cop fa tres 
mesos: Quant temps haurem d’esperar perquè l’errada sigui corregida? Quin és el motiu 
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de l’endarreriment en la correcció? Quina és la complexitat, aquesta és nova, dels 
informes i estudis que s’han de redactar, i quina o quines persones han de redactar-los, 
per tal de poder incloure a l’ordre del dia d’un Ple la proposta de modificació de la taxa. I, 
finalment, quines són les taxes que s’estan pagant actualment per les places 
d’aparcament en zona blava? 
 
8. En el Ple del mes de febrer vaig preguntar al Govern en relació amb les incidències 
que, pel que fa als grafits, s’havien detectat en els darrers tres mesos, quines havien 
afectat béns i equipaments públics i si s’havien efectuat denúncies al respecte. 
 
En la seva resposta, força detallada, la regidora delegada de Seguretat Ciutadana, a 
banda d’altres informacions, comenta que s’ha acordat la realització de xerrades en 
centres d’ESO, així com de la formació d’un equip específic de la Policia Local per fer un 
seguiment dels grafits i les persones que els han pintat i acaba afegint una relació de les 
incidències corresponent al període que va des del 29 de novembre de 2015 al 10 de 
març d’enguany.  
 
En relació amb aquesta resposta, faig les següents preguntes: Quantes de les xerrades 
programades per als centres d’ESO i a quins centres s’han realitzat? Quina és la 
valoració econòmica de les 12 incidències que afecten béns públics? S’ha efectuat 
alguna actuació pel que respecta a les afectacions a béns privats? I, finalment, en quina 
situació es troba cadascuna de les 16 denúncies efectuades per la infracció de l’article 37 
de la LO 4/2015? 
 
9. I l’última diu que han passat 21 mesos des de l’aprovació definitiva per la CUB, 21 
mesos, eh, de la modificació puntual del Pla General en l’àmbit del camí del Mig. Aquest 
és un sector important a l’hora d’impulsar l’activitat econòmica al nostre municipi i la 
creació de llocs de treball i, al mateix temps, pot comportar importants ingressos per a les 
arques municipals.  
 
Per això, demano al Govern un informe detallat de les gestions que, en relació amb el 
desenvolupament del planejament aprovat, s’hagin realitzat en aquest període de temps i 
que, entre altres qüestions, inclogui la resposta a les següents preguntes: S’ha constituït 
la Junta de Compensació? S’ha iniciat la redacció dels projectes de reparcel·lació i 
d’urbanització del sector? Existeix alguna previsió temporal quant a la finalització 
d’aquests projectes?  
 
I faig la pregunta perquè he investigat a la pàgina web municipal i torno a reiterar la 
queixa que vaig fer ja uns mesos en el sentit que la informació urbanística no està, en 
absolut, actualitzada. Fixin-se que encara apareix la documentació corresponent a 
l’aprovació inicial quan el període d’informació pública va finalitzar el 2 de novembre de 
2011. 
 
I, finalment, volia també reiterar la demanda que ha fet el regidor Ernest Suñé. A mi 
també m’ha sobtat el tema del carrer Abad Escarré. Considerem comprensible, si és que 
passa, que es prevegi l’actuació sobre un carrer en el qual hi ha propietaris que en 
gaudeixen, si s’urbanitza i no estigui previst si és que no està prevista l’aprovació de 
contribucions especials per a la seva urbanització. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyora Noy. 
 
La Sra. Laia Noy 
 
Bé, jo, al senyor Matas, li tornaré a fer la mateixa pregunta, perquè veig que en temes 
d’habitatge o es demora molt o dues vegades que he preguntat sobre habitatge, doncs, 
no hi ha hagut resposta en uns quants mesos i ara, de fet, m’estranya que no m’hagi 
respost per escrit, perquè m’ha donat una sèrie d’informació que creiem bastant important 
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sobre protocol d’emergències serveis socials, que entenc les fases, però si ens les pot 
passar per escrit millor.  
 
I el tema dels pisos buits no és una informació que ens inventem nosaltres, va sortir 
publicat a El Punt Avui. És de l’Agència d’Habitatge de Catalunya i entenc que els tràmits 
que esteu fent són pertinents, però ja informen que són de grans tenidors o de bancs i 
que estan buits des de fa bastants temporades. Vull dir que no són pisos que fa dos 
mesos hagin estat desocupats. Llavors, bé, si vols te la torno a formular o, bé, ja la tens i 
si me la pots respondre per escrit, doncs. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras, endavant. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres tenim preguntes en referència a totes. En aquest cas a les festes joves del 
Masnou. Ens van dir que s'havien fet unes reunions amb els joves i les joves, voldríem 
conèixer el contingut d'aquestes reunions i, en cas que hi hagi actes, doncs, les voldríem 
veure, així com també volem conèixer el contingut dels informes, reunions i estudis que 
ha fet la policia respecte a la ubicació de les festes de l’any 2015.  
 
Voldríem saber el nombre d'assistents a la festa de Sant Joan que es va fer a la Nimfa 
l'any passat i l'aforament màxim que té el Pas Bàsic, que és on tenen previst fer-la 
enguany. No sé si m’he explicat prou bé, però voldríem saber oficialment el nombre de 
persones aproximades que van assistir a la Nimfa l’any 2015 i l’aforament màxim del Pas 
Bàsic, que és on es farà aquest any. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuem amb el senyor Fontcuberta. 
 
El Sr. Joan Fontcuberta 
 
Hola, bona nit senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, jo només vull informar que a través 
del Whatsapp del nostre partit hem rebut una queixa del carrer Angel Guimerà, número 3, 
que hi ha un terreny o solar que es lloga o es ven i que els propietaris abans netejaven de 
tant en tant. Ara fa temps que no es neteja, hi ha molta brutícia, hi ha rates. Ja sabem 
que l’Ajuntament no és el responsable de la seva neteja, però pensem que, com a 
responsables de la neteja i la salut pública del poble, potser sí que podríem requerir als 
propietaris que facin la neteja pertinent. Aquesta és un suggeriment que els fem. 
 
I, després, ens agradaria saber el cost que tindrà el transport públic el cap de setmana i 
festius d’aquest estiu i l’horari que farà... quin horari tindrà aquest transport. Moltes 
gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Parodi, té la paraula. 
 
La Sra. Stella Parodi 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde. A la Junta de Govern Local del 17 de març, hi ha una 
informació on esmenta que es van signar un seguit de convenis de col·laboració entre 
l’Ajuntament i diverses entitats del Masnou, en total una quarantena. I voldríem saber, si 
us plau, si pot facilitar una relació de qui són aquests col·lectius, les quantitats i el motiu 
del projecte al qual van destinades aquestes subvencions o ajuts. 
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I, després, vull manifestar des del nostre Grup que valorem positivament la resolució del 
Govern pel que fa al canvi de la ubicació de les activitats lúdiques del jardí de la Nimfa, 
donant compliment així a l’acord pres per aquest plenari arran de la moció que vam 
presentar i que dóna solució a les molèsties i queixes que en anys anteriors patien els 
veïns d’aquella zona. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés, té la paraula. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, primer m’afegeixo a les paraules que ha dit el company 
regidor del PP en relació amb el tema de la bandera, però jo li voldria fer una pregunta 
més directa, al senyor alcalde. Com suposo que haurà vist a la premsa que hi ha hagut 
una resolució judicial que condemna l’Ajuntament, com no podia ser d’una altra manera, a 
que reincorpori o reintegri la bandera espanyola a l’asta adequada de l’Ajuntament de 
Premià, amb la curiositat per mi ben imposada de la condemna en costes a l’Ajuntament. 
Tot això originarà un debat en aquest cas a Premià, de qui ha de pagar i qui no ha de 
pagar, però entenem que, més tard o més d’hora, si segueix pel que entenc que seguirà, 
amb aquesta actitud incomplidora de la llei, doncs més tard o més d’hora arribarà una 
sentència de característiques similars a la de Premià de Mar i, molt probablement, amb 
una condemna en costes per part del contenciós corresponent a l’Ajuntament del 
Masnou. La pregunta directa que va a l’Alcaldia és: en el supòsit que això passi, que hi 
hagi condemna en costes, aquestes costes les pagarà de la seva butxaca l’alcalde? O 
intentarà repercutir-les en la butxaca de tots els contribuents? 
 
Per altra part, ens agradaria o demanem a veure si ens podrien facilitar una relació de 
tots els contractes de manteniment dels ascensors que hi ha a l’Ajuntament del Masnou, 
en els diferents edificis municipals, així com el preu que paguem per aquest manteniment 
mensual, la durada dels contractes, quan finalitzen i si tenen intenció de mirar d’anar 
prorrogant els contractes que es vagin acabant per intentar aglutinar en un major nombre 
possible d’ascensors i treure algun concurs intentant obtenir un preu més avantatjós del 
que ara estem pagant per separat en la majoria d’edificis que tenen ascensor particular. 
 
Respecte, vam veure a la Junta de Govern del 17 a de març, que l’Ajuntament s’havia 
adherit als acords marc del servei d’assegurances i de mediació realitzat pel Consorci 
Català de Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. Ens 
agradaria saber, bé, i se li fa tota una sèries de consideracions a través del corredoria 
d’assegurances establerta per aquest Consorci i se li demana que gestionar unes 
pòlisses d’assegurances de l’Ajuntament en aquest corredor d’assegurances per uns 
imports determinats. Ens agradaria saber les que hagin estat contractades, perquè una 
de les quals ja havien d’entrar en vigor l’1 d’abril, ens agradaria saber, finalment, per quin 
import s’han contractat i quin és l’import que es tenia contractat fins aquell moment. És a 
dir, ens agradaria saber si realment amb tot aquest procediment de, diguéssim, adherir-
nos a aquest acord marc de l’Associació de Municipis i del Consorci Català per al 
Desenvolupament Local ha tingut realment un estalvi per a les arques de l’Ajuntament. 
 
Per altra part, també, ens agradaria si o ens poguessin valorar de forma política el 
resultat del procés selectiu de personal d’ocupació pública, quant al lloc de personal 
directiu. S’ha parlat alguna vegada en aquest plenari de la seva particularitat i importància 
i entenem que, donada la importància d’una convocatòria d’aquestes característiques, si 
creu l’Equip de Govern que només hagi hagut un aspirant o una persona que s’hagi 
interessat per concórrer en aquesta plaça, una plaça que, entenem, és de gran 
responsabilitat i que estava, lògicament, dotada d’un import econòmic també 
suficientment important com que el nostre Grup hagués entès que hi hauria més 
persones interessades, però no ha estat així. Només una única persona d’un concurs 
públic, amb la qual està caient actualment, doncs, si creu que això, en fi, limita les 
esperances que tenia l’Ajuntament de trobar un perfil al més adequat possible a les 
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tasques directives que se li volien encomanar o si està plenament satisfactori amb el 
procediment engegat per tal de cobrir aquesta nova plaça de personal directiu. 
 
També s’ha comentat abans, per part d’algun altre company, amb el tema del Parc 
Vallmora, sí que ens agradaria saber perquè són sensacions que tenen veïns i no sé si 
seran errònies o no, però sí que ens parlen que va haver-hi l’aturada de les obres motivat 
pel que va estar motivat. En teoria s’havien d’engegar al més aviat possible, no va ser així 
i sembla, el veïns veuen que s’està treballant a mig gas o a un rendiment poc 
esperançador i tot els indica que aquest estiu tornaran a patir les inclemències d’unes 
obres de gran envergadura al costat de casa seva. Ens agradaria saber si per part de 
l’Ajuntament s’està fent un seguiment exhaustiu del desenvolupament de les obres i 
d’aquest nou contractista, després que se li cedís el contracte al primer d’ells, i si 
finalment ens podrien ja donar o facilitar una data amb la qual segurament podríem 
indicar als veïns que estarien més o menys resolts la majoria dels problemes que ara 
mateix pateixen.  
 
I, quant al tema de les defecacions dels gossos que s’ha parlat moltes vegades, ens 
agradaria, també, demanar... ―recordaran que nosaltres vam presentar una moció en 
aquest plenari per demanar mesures potser una mica revolucionàries o potser una mica 
innovadores quant a la detecció a través de l’ADN de possibles propietaris dels gossos 
d’aquestes defecacions i la vam retirar en el seu dia, entenent que les explicacions 
donades per l’Equip de Govern en el sentit que ja havia engegat una campanya i que 
tenia en marxa tota una sèrie de projectes i iniciatives per tal de mirar de millorar aquest 
problema que realment es té al municipi. Doncs arribat el cas, han passat ja uns mesos i 
ens agradaria saber si, bé. ens podrien concretar aquestes accions que s’han realitzat i si 
ja en tenen alguna valoració que ens poguessin facilitar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Hi hauria alguna resposta per part d’algun membre del Govern? Alguna 
resposta? Endavant, senyor Alfaro. 
 
El Sr. Albert Alfaro 
 
Gràcies, senyor alcalde. Comentant el tema de l’Ernest Suñé, que ha comentat el tema 
dels coloms, vull dir-los que vam fer un estudi, un cens de coloms i d’aus urbanes el mes 
de desembre, en el qual es van comptabilitzar i es va posar en un mapa la distribució 
d’aquestes aus urbanes. I des de fa un parell de mesos, tal com va sortir en El Masnou 
Viu, estem treballant amb una campanya junt amb altres departaments, com pot ser 
Manteniment o Via Pública, Seguretat Ciutadana, en el qual estem articulant aquestes 
actuacions per millorar la presència d’aus urbanes en el municipi. Teníem aquest 
coneixement, estem fent actuacions, com el tema de ficar cartells a les zones on hem 
trobat que hi ha un nombre d’alimentadors a la via pública cosa que, com se sap, està 
prohibida. També es farà un repartiment de tríptics a les zones on hem observat que hi ha 
aquesta concentració d’aus i on hi ha algun tipus d’alimentador que dóna aliments a les 
aus, als coloms o a algun altre tipus d’au urbana i també estem fent actuacions, com per 
exemple la que farem d’aquí uns dies al campanar de l’església del Masnou, de Sant 
Pere, per tapar uns forats, perquè hem detectat que hi ha un niu i, per tant, estem fent 
actuacions per tal de revertir la situació d’invasió que diu vostè.  
 
Jo no seria tan exagerat potser, sí que he notat aquest increment; però sí que és cert que 
la tècnica de Salut Pública m’ha informat que hem notat una davallada de queixes 
referent als coloms en les últimes setmanes. Per tant, alguna cosa ja està funcionant. 
Amb el tema dels gossos, tant per les dues bandes, pel tema dels espais que ha dit el 
senyor Suñé i pel tema de la convivència o de tinença responsable que ha dit el senyor 
Avilés, hi estem treballant i, si heu pogut veure El Masnou Viu que va sortir fa un parell de 
dies, hi ha convocada una reunió el dia 4 de maig oberta i participativa i hi esteu 
convocades les associacions de veïns, els animalistes i altres entitats associades amb el 
tema dels animals, en la qual es portarà ja a terme i es farà una presentació del treball 
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grupal i, sobretot, presentació de les propostes que s’han anat treballant durant aquests 
mesos. Per tant, el que és important, crec, en aquest aspecte, és trobar el consens 
ciutadà en el qual les dues parts, tant els propietaris dels gossos com les associacions de 
veïns o els ciutadans de peu, trobin l’equilibri, aquesta balança entre fer nous espais, 
però també tens el control que els incívics es redueixen i que, per tant, podem veure que 
no hi aquestes, diguéssim, alteracions a l’espai públic amb defecacions o altres tipus 
d’infraccions.  
 
Amb el tema de l’ADN, com és coherent, el que primer cal és tenir censats tots els gossos 
per tal de fer un banc d’ADN complet. Si no tenim tots els gosses censats per tenir un 
banc d’ADN complet qui no estigui censat, qui no estigui en aquest banc d’ADN seguirà 
infringint i, per tant, tindrem la mateixa problemàtica. Hem d’actuar per les dues bandes, 
intentar trobar, crear més cens, intentar identificar els animals i també, bé, crear aquesta, 
diguéssim, idea del propietari cívic que hauríem d’instaurar i també en la creació de nous 
espais, que es plantejarà el dia 4 de maig a la segona planta de Can Malet. Moltes 
gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Alguna resposta més, senyor Quim Fàbregas? 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas 
 
Gràcies. Per donar resposta a una pregunta que ha fet el senyor Francisco Avilés, 
diguem-ne, en relació amb el tema dels contractes dels ascensors. Li podria dir allò de 
m’agrada que em faci aquesta pregunta, perquè després de molts anys de tenir múltiples 
contractes ―gairebé cada edifici tenia el seu contracte de manteniment dels ascensors, 
escales mecàniques i elevadors―, fa relativament poc, fa poques setmanes, vam 
adjudicar el contracte que aglutina tots els ascensors, elevadors i escales mecàniques 
que té l’Ajuntament. En concret, va guanyar una empresa que es diu Kone Elevadores i el 
que no recordo és la vigència del contracte. No sé si eren dos més de dos; però, bé, està 
adjudicat res, fa poques setmanes i, per tant, en tot cas, si li interessa la vigència, doncs, 
li faré saber. Però sí que és veritat que després de molts anys que hi havia múltiples 
contractes, que a vegades eren més de dotze, doncs ara tenim un únic contracte que 
aglutina tots els serveis d’això, d’escales mecàniques. L’empresa també ha guanyat 
teòricament els altres contractes, tot i que hi havia petites diferències, majoritàriament 
l’empresa adjudicatària sempre havia estat Schindler. Es va fer el concurs i Schindler, tot i 
que va participar en el procés de contractació no va quedar la primera empresa, sinó que 
va quedar aquesta empresa que li dic: Kone elevadores. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Plana. 
 
El Sr. Ricard Plana 
 
Sí, el tema que feia referència al tema Àngel Guimerà número 3, en prenc nota, miraré 
com està. Evidentment, la neteja d’un solar és una obligació del propietari, però nosaltres, 
des de l’Ajuntament, podem actuar. Miraré com està el tema i, en tot cas, us n’informaré.  
 
I em sembla que pel que fa a ICV, el tema del camí del Mig, com que em demanaves un 
informe amb molta documentació, doncs, te’l faré arribar per via escrita. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Gràcies, senyor Garcia. 
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El Sr. Eduard Garcia 
 
Sí, referent a la urbanització del carrer Abad Escarré, doncs, vull dir que el senyor Suñé 
ha estat molt atent, però també que ha d’aclarir que no he fet cap referència a si hi havia 
contribucions especials o no, perquè entenc que no és el que es va preguntar en el seu 
dia. Vostès ara ho pregunten i els donaré resposta. Doncs sí, la previsió, la intenció que 
té aquest Equip de Govern, doncs, és que, tal com s’ha fet sempre, els veïns paguin la 
part que els correspon d’aquesta urbanització per contribucions especials. En aquest cas 
hi haurà la peculiaritat i en aquest cas els veïns hauran d’estar d’acord que el veí 
majoritari, per dir-ho d’alguna manera, serà l’Ajuntament i farà front a la despesa més 
important i el percentatge més important serà aquest Ajuntament, però insisteixo en què 
sí que hi ha intenció que paguin la part corresponent que els pertocaria per contribucions 
especials. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Gràcies. Senyor De las Heras, respecte al suggeriment del resum de les bases, el recullo 
i com que a més el tinc, doncs, li faré arribar, bé els el faré arribar a tots, perquè entenc 
que són dades que els poden ajudar a tots de cara a properes bases o a tenir dades que 
són públiques.  
 
I respecte a la senyora González, al tema que feia referència, deia d’un punt de gestió 
única, és un punt de gestió única d’aliments, només en referència als aliments. Les 
entitats estarien cadascuna en les seves seus socials i el que unificaríem seria això. Tota 
aquesta informació es va donar en el darrer Consell de Serveis Socials, en breu el 
tornarem a convocar i us direm ja en quina fase estem d’aquest punt solidari.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Ara hem acabat el punt, l’apartat de precs i preguntes. Entraríem en 
l’apartat de mocions. Si els sembla, per diferents peticions que hi ha hagut, faríem un 
recés de tres minuts.  
 
A proposta de la presidència, es fa un recés de 3 minuts. 
 
21. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a les persones 
treballadores processades i per la derogació de l'article 315.3 del Codi penal 
 
La Sra. Mònica González presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Exposar, introduint la moció, que hem fet 
incorporacions d’unes esmenes que van haver-hi per part del Grup d’ICV. Es van 
incorporar al text de la moció i a continuació faré una lectura resumida de l’argumentari i 
l’exposició dels acords. La moció presentada, el títol és: Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP de suport a les persones treballadores processades i per la 
derogació de l'article 315.3 del Codi penal.  
 
L'article 28.2 de la Constitució espanyola reconeix als treballadors i treballadores el dret 
de vaga per a la defensa dels seus interessos. Amb el títol dels drets fonamentals i de les 
llibertats públiques se li atribueix un caràcter i una protecció especial d’un marc de 
llibertat de vaga. Això vol dir que determinades mesures de pressió dels treballadors i 
treballadores davant dels empresaris són un dret. Aquest reconeixement constitucional és 
coherent amb la idea de l'Estat social i democràtic de dret que estableix l'article 1.1 de la 
Constitució que, entre altres significats, té el de legitimar mitjans de defensa dels 
interessos de grups i estrats de la població socialment dependents i entre els quals es 
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troba el d'atorgar reconeixement constitucional a un instrument de pressió que s'ha 
demostrat necessari per a l'afirmació dels interessos dels treballadors i les treballadores 
en els conflictes socioeconòmics, en conflictes de l'Estat social no pot excloure, però els 
que sí que pot i ha de proporcionar les vies adequades constitucionals. D'altra banda, cal 
tenir en compte que hi ha el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre les relacions 
dels treballadors, sobre les relacions del treball que reconeixen el dret dels treballadors 
en vaga a fer-ne publicitat. Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un 
procés constant i sistemàtic del desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, 
d’aquelles que afecten la manifestació pública del desacord amb les polítiques 
econòmiques del Govern de l’Estat. Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de 
manifestació s’han vist incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a 
pena privativa de llibertat i s’ha desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes 
contra l’ordre públic. La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva de 
les persones treballadores i va devaluar altres drets aconseguits. A més, s’han aprovat 
altres mesures que ataquen directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com 
la Llei de seguretat ciutadana i l’article 315.3 del Codi penal. A través d’aquesta aplicació 
de la llei, es tracta de dissuadir la ciutadania d’exercir el seu dret a la vaga i, en 
conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret fonamental, sent la màxima 
expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha pogut resoldre per la via del 
diàleg. Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema 
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització 
Internacional del Treball. Per tot això, demanem al Ple del Masnou l’adopció dels 
següents acords: 
 
La Sra. Mònica González llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“L'article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret 
de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol 
"Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques", el que li atribueix un caràcter i una 
protecció especial i, per tant, no es tracta només, d'un marc de llibertat de vaga. Així, el 
dret fonamental de vaga significa l'aixecament de les prohibicions i també que l'Estat ha 
de romandre neutral i deixar les conseqüències del fenomen a l'aplicació de les regles de 
l'ordenament jurídic sobre infraccions contractuals en general i sobre la infracció del 
contracte de treball en particular. 
 
Cal subratllar que el sistema que neix de l'article 28.2. de la Constitució és un sistema de 
«dret de vaga». Això vol dir que determinades mesures de pressió dels treballadors i 
treballadores davant els empresaris són un dret. És dret dels treballadors i treballadores 
ubicar el contracte de treball en una fase de suspensió i d'aquesta manera limitar la 
llibertat de l'empresari per a per exemple dur a terme arbitràriament el tancament de 
l'empresa. 
 
Aquest reconeixement constitucional és coherent, com assenyala el Tribunal 
Constitucional, amb la idea de l'Estat social i democràtic de dret que estableix l'article 1.1 
de la Constitució que entre altres significats, té el de legitimar mitjans de defensa dels 
interessos de grups i estrats de la població socialment dependents i entre els quals es 
troba el d'atorgar reconeixement constitucional a un instrument de pressió que s'ha 
demostrat necessari per a l'afirmació dels interessos dels treballadors en els conflictes 
socioeconòmics, conflictes que l'Estat social no pot excloure, però a els que sí que pot i 
ha de proporcionar les vies adequades constitucionals. 
 
Altrament, l'article 7 de la mateixa Constitució reconeix els sindicats el caràcter 
d'organismes bàsics del sistema polític i els atribueix la defensa i promoció dels 
interessos socioeconòmics dels treballadors, i l'article 9.2. atribueix als poders públics la 
promoció de les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i grups socials 
siguin reals i efectives. En aquest marc constitucional, un element a destacar és l'estreta 
connexió existent entre llibertat sindical i vaga. En l'actualitat, com ja va assenyalar el 
Tribunal Constitucional, són perfectament possibles les vagues organitzades, dirigides i 
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controlades pels sindicats, jugant sempre al seu favor la presumpció de legalitat. La vaga, 
en aquest sentit, actua com a mesura de pressió, sense la qual la llibertat sindical 
quedaria pràcticament buida de contingut (STC 11/81, de 8 d'abril i STC 70/82, de 29 de 
novembre). Per tant, el caràcter fonamental del dret constitucional de vaga, en si mateix, 
s'ha de complementar amb el dret, també fonamental, a la llibertat sindical, regulat a 
l'article 28.1. de la mateixa Constitució i desenvolupat a la Llei orgànica de llibertat 
sindical de l'any 1985, en què es caracteritza l'activitat sindical, i la convocatòria d'una 
vaga, com a contingut essencial d'aquest dret fonamental. 
 
D'altra banda, no cal dir també que ja el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre 
relacions de treball, reconeixia el dret dels treballadors en vaga a efectuar publicitat de la 
mateixa. De nou, el mateix Tribunal Constitucional ha confirmat en nombroses ocasions 
la legalitat dels piquets informatius insistint que el "requeriment pacífic a seguir la vaga" 
forma part del dret que manifesta l'article 28.2 de la Constitució. Així, la prohibició i sanció 
d'aquesta activitat de difusió de la vaga vulneraria el dret reconegut en l'article 28.2 de la 
Constitució, en fer-ho impracticable i desposseir-lo de la seva necessària protecció i 
efectivitat. 
 
Atès que amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i 
sistemàtic del desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que 
afecten a la manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del 
Govern de l’Estat.  
 
La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva de les persones 
treballadores i va devaluar altres drets aconseguits. A més, s’han aprovat altres mesures 
que ataquen directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de 
seguretat ciutadana i l’article 315.3 del Codi Penal.  
 
Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist 
incrementades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i 
s’ha desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.  
 
Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat presenten 
notes com la consideració de totes les actuacions com “preconcertades”, element 
essencial per a que sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en 
l’article 315.3 del Codi Penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara 
que la majoria dels casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en 
conseqüència, com un risc per a la integritat de les persones o dels béns o instal·lacions 
on es desenvolupen.  
 
A través d’aquesta aplicació de la llei, es tracta de dissuadir a la ciutadania d’exercir el 
seu dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical. La vaga és un dret 
fonamental, sent la màxima expressió democràtica del conflicte social quan no s’ha pogut 
resoldre per la via del diàleg. Sense dret efectiu a la vaga, no hi ha democràcia ni Estat 
social. 
 
Els casos d’Airbús, Acelor o Baleares, entre d’altres, són clamorosos. Prop de 300 
sindicalistes es troben amenaçades de penes de presó per exercir el seu dret a vaga en 
defensa de treballadors i treballadores. 
 
Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema 
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització 
Internacional del Treball.  
  
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tot això, sol·licitem al ple del Masnou l’adopció dels següents 
  
ACORDS 
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PRIMER. Manifestar solidaritat amb les persones treballadores que han estat 
processades per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i 
participació de vagues. 
  
SEGON. Comunicar al Govern de l’Estat l’oposició a l’enduriment del Codi Penal i a la 
qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els cossos 
policials i la justícia els mecanismes suficients per lluitar contra les actituds violentes. 
 
TERCER. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i 
de les treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut i 
assegurant a les persones treballadores d’aquest instrument per la defensa dels seus 
interessos. 
 
QUART. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la 
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal. 
  
CINQUÈ. Instar el Ministeri Fiscal perquè, en els procediments penals en curs, presenti 
escrit sol·licitant l'arxiu definitiu de les actuacions 
 
SISÈ. Instar a la revisió dels procediments en què, a instància del ministeri fiscal, es dicta 
una sentència condemnatòria per tal que, un cop s'hagi derogat l'esmentat apartat 3 de 
l'article 315 del Codi Penal, es procedeixi a la seva anul·lació. 
 
SETÈ. Instar al ministeri fiscal a promoure la revisió de totes les situacions penitenciàries 
que hi pugui haver derivades de l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal, i 
promogui els expedients d'indemnització pels perjudicis soferts derivats de la privació de 
llibertat que s'haguessin seguit per aquesta causa. 
 
VUITÈ. Comunicar aquests acords al Govern i al President del Govern de l’Estat, als 
grups parlamentaris del Congrés i del Senat, al President de la Generalitat de Catalunya, 
a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament del 
Catalunya, a la “Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per vaga a 
Espanya i als Sindicats CCOO i UGT i fer-los públics als mitjans de comunicació de 
l’Ajuntament del Masnou.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Hi ha alguna intervenció per part d’algun Grup 
Municipal? Senyor De las Heras, breument. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, bona nit senyor alcalde. Seré molt breu. Únicament vull comentar que, bé, aquesta 
moció parla de donar suport a les persones treballadores processades. Matisar que per 
ser treballador no es processa a ningú, per ser empresari no es processa ningú. Es 
processa per una conducta determinada. El codi penal que fa referència en aquesta 
moció, el que regula són les actituds més que coercitives, actituds violentes, tant de 
l’empresariat com dels treballadors o dels anomenats piquets informatius. S’han de 
respectar els drets de tots, de totes les persones, però sense actes violents pel mig. I 
aquestes actituds són les que regulen aquest article. Nosaltres ho hem promogut com a 
PP des del Govern de l’Estat i, evidentment, estem en contra d’aquesta postura. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que votarem a favor de la proposta, perquè 
la compartim en la seva totalitat i perquè, i tal com ha dit la regidora-ponent, el PSC ha 
acceptat incorporar les nostres esmenes que havíem presentat amb la intenció de 
completar-la, cosa que crec que hem aconseguit. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras  
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, nosaltres ja vam presentar una moció en contra de la llei mordassa, que inclou estar 
en contra del processament de persones per dur a terme accions relacionades amb el 
dret a vaga, i molt més. 
 
Demanàvem la derogació total d'aquesta llei de seguretat ciutadana anomenada, molt 
encertadament, llei mordassa, no només pensem que se n'ha de derogar una part, o un 
article, sinó tota. 
 
A la moció que diem que vam presentar, i que es va aprovar, exigíem al Govern de l’Estat 
espanyol la retirada immediata de la llei de seguretat ciutadana i a la Generalitat de 
Catalunya la desobediència en el cas que no es retirés. 
 
Mostràvem l’oposició a la llei de seguretat ciutadana, que té com a finalitat restringir d’una 
manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica, mostràvem el nostre rebuig al fet que 
els funcionaris públics dels cossos policials fossin instrumentalitzats com a elements de 
repressió de la protesta social, mostràvem el compromís d'aquest consistori en la defensa 
dels drets d'expressió i manifestació a la nostra vila i contra qualsevol forma de sanció 
que limiti l'exercici d'aquests drets; en fi, per tot això aquesta moció se’ns queda una mica 
curta i, per aquests motius, ens abstindrem. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Avilés 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Per anunciar que el Grup de Ciutadans hi votarà en contra. No 
és molt habitual que intervinguem en mocions que no tenen contingut municipal. El que 
passa és que sí que volíem deixar paleses algunes qüestions, que volem, no sé, enviar el 
missatge que al final estem presentant mocions i portant a debat i aprovant acords que 
són una mica, permeteu-me l’expressió, ridículs o, com a mínim, que farem el ridícul. És a 
dir, primer es manifesta la moció que segons el ponent o el presentant que aquestes 
actuacions abans anaven narrades, no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre 
sistema constitucional que aquest article 315 del Codi penal no ha estat declarat 
inconstitucional. Per tant, hem d’entendre que sí que compleixen els requisits 
constitucionals. I, després, perquè molts dels acords són realment... o sigui quan el 
govern del PP fan relatives actuacions que considera l’oposició o principalment el Partit 
Socialista, que on està la divisió de poders, doncs el Partit Socialista s’escandalitza i així 
ho denuncia, mentre que ara presentem mocions on demanem al Govern de l’Estat, 
demanem al ministeri fiscal perquè en els procediments penals en curs presenti escrit 
sol·licitant l’arxiu definitiu. És a dir, li estem dient a un poder que no té res a veure amb el 
poder polític nostre, com ha de fer la seva feina. És a dir, no sé, si aquí un dia es rebés 
un escrit de la Fiscalia: escolti vostè, jo crec que hauríem de fer els pressupostos 
d’aquesta manera, haurien de destinar més diners cap allà. No ens semblaria una mica 
absurd, doncs absurds són els continguts de les mocions que últimament venim a aprovar 
en aquesta cambra.  
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Entenia la postura o podia entendre la postura d’altres partits, però del PSC se m’escapa 
una mica i, després, sí que demanaria, doncs, que ens aclarissin no sé si part del 
secretari o Alcaldia, si realment nosaltres o sigui, perquè el vuitè punt sí que és 
comunicar aquests acords al Govern, president de l’Estat, els grups parlamentaris, però 
no es diu res del Ministeri Fiscal, no, però sí que en els acords es demana instar el 
Ministeri Fiscal. Jo, per intentar evitar fer el ridícul, sí que demanaria, doncs, al secretari 
que si pot enviar-la, doncs, li ho agrairia. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Entenc que el que fa és un posicionament polític i, com a posicionament 
polític, ha de reflectir-se a la votació del Ple. Alguna intervenció més, abans de donar-li la 
paraula a la senyora González? 
 
El Sr. Eduard Garcia 
 
En tot cas per avançar que el Grup Municipal de CiU votarà a favor de la moció. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Igualment, el nostre Grup també votarem a favor de la moció. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Sí, senyor Màxim Fàbregas 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Sí, a mi em sobta molt la intervenció del portaveu de Ciutadans. No crec que el fet que el 
consistori es manifesti sobre un determinat posicionament o sobre una determinada 
actuació del Ministeri Fiscal o del Govern a l’hora de modificar unes lleis sigui fer el 
ridícul. En tot cas, si el Ministeri Fiscal quan rebi la notificació, que l’haurà de rebre, creu 
que ens estem interposant en les seves competències el que pot fer és dir, prenc nota i 
no fer-ne cas. Però en cap dels casos crec que estiguem fent el ridícul. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, ha quedat clar. Senyora González té la paraula. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Sí, només volia agrair a tots els grups municipals que ens donen suport a aquesta moció, 
gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si els sembla passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 4 vots en contra i 2 vots d’abstenció. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), ICV-EUiA-E (1 
regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
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22. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de rebuig al nou model 
universitari de graus anomenat "3 + 2" 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, en primer lloc, hem incorporat a la moció les esmenes que ens ha fet el Grup d'ICV-
EUiA que milloraven la moció, sobretot l'actualitzaven, cosa que els agraïm, ja que d'ençà 
que la vam presentar hi ha hagut novetats al Parlament que, gràcies a aquestes 
esmenes, han quedat reflectides i llegirem la moció amb els esmenes incorporades. 
 
La Sra. Sandra Miras llegeix la moció següent: 
 
“Atès que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el passat mes de gener 
de 2015 el Reial Decret mitjançant el qual s’aprova una nova ordenació del model 
universitari del nostre país que consisteix a cursar graus de 3 anys combinant-los amb 
dos anys més de màster. 
 
Atès que aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits (actualment, són de 240 
crèdits) en què els coneixements que s’ensenyaran seran molt generals i serà necessari 
que tot l'alumnat cursi un màster per tenir una sortida professional. 
 
Atès que malgrat que el govern espanyol intenta justificar aquesta reforma del model 
universitari com una confluència amb el model europeu, la societat catalana ha de ser 
conscient que aquesta mesura només suposarà un encariment del preu dels estudis 
universitaris, ja que els preus dels màsters tenen actualment un preu molt més elevat que 
els graus. 
 
Atès que el govern espanyol cau en una enorme incongruència i hipocresia, quan justifica 
el nou model universitari del 3+2 per facilitar la mobilitat dels i les estudiants amb els 
programes Erasmus, el mateix any que ha retallat la partida pressupostària destinada a la 
mobilitat dels i les estudiants. 
 
Atès que entenem que una reforma d’aquesta envergadura ha de partir d’un debat previ i 
profund de tota la comunitat universitària per assolir un model universitari que respongui a 
les necessitats reals de la societat catalana i no a les d’una minoria privilegiada. 
Procediment que no s’ha seguit en aquesta reforma ja que ha estat aprovada a corre-
cuita sense cap debat previ en el sí de tota la societat catalana. 
 
Atès que la majoria de sindicats, associacions i entitats estudiantils s’ha posicionat en 
contra d’aquesta reforma assenyalant que encarirà el preu dels estudis. Entre aquestes 
entitats consta el CEUCAT (Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes) que ha 
manifestat el seu rebuig a aquest nou model. 
 
Atès que des de l’any 2012 el preu de les matrícules universitàries ha augmentat fins a un 
66% més provocant que molts i moltes estudiants hagin d’abandonar la universitat degut 
al seu elevat cost, que fa que no s’ho puguin finançar. 
 
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar, el passat 7 d’abril, una moció que insta al 
Govern a revertir la forta pujada del 67 % que van patir les taxes universitàries l’any 2012 
( i congelades des de llavors), començant per una reducció d’un 30% dels preus a partir 
del proper curs 2016-2017. 
 
Atès que creiem en un model universitari en què els recursos econòmics no siguin un 
impediment per a l’accés a l’educació universitària i on el contingut acadèmic dels estudis 
no vingui dictat pels bancs i les grans empreses multinacionals que financen les 
universitats catalanes sinó per les necessitats reals de les classes populars dels nostre 
país. 
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Atès que els i les estudiants de la majoria de les universitats públiques catalanes han 
organitzat referèndums, amb una elevat seguiment i participació, i amb majoria (per 
damunt del 80% d’estudiants) a favor de la paralització del 3+2. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament del 
Masnou l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Instar als rectors/es i consells de govern de les universitats catalanes, a la 
Secretaria d’Universitats i Recerca i al govern de la Generalitat de Catalunya, a paralitzar 
la implantació del nou model universitari anomenat 3+2. 
 
Segon.- Instar als rectors i rectores de les universitats catalanes i a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca a recolzar, respectar i valorar els resultats dels referèndums 
realitzats pels i les estudiants a les universitats catalanes. 
 
Tercer.- Instar tota la comunitat universitària i al govern de la Generalitat de Catalunya a 
realitzar un debat; participatiu, obert i profund per establir un nou model universitari català 
que respongui a les necessitats dels i les estudiants de les classes populars i no a les 
d’una minoria privilegiada. 
 
Quart.- Mostrar el rebuig d’aquest ple municipal a les pujades de taxes que han deixat 
molts/es estudiants de les classes populars sense els recursos econòmics suficients per 
seguir o començar els seus estudis universitaris. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar compliment de l’acord 
adoptat pel Parlament de Catalunya, en el ple celebrat el passat 7 d’abril, de revertir la 
forta pujada del 67% que van patir les taxes universitàries al 2012 ( i congelades des de 
llavors), començant per una reducció d’un 30% dels preus a partir del proper curs 2016-
2017. 
 
Sisè.- Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Sindicats 
d’Estudiants i a la Secretaria d’Universitats i Recerca, i sol·licitar que aquest òrgan el faci 
arribar als equips de govern de les universitats públiques de la seva competència. 
 
Setè.- Publicar aquests acords als mitjans de comunicació de l'Ajuntament del Masnou.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Entenem que les esmenes del Grup d’ICV han estat 
incorporades en el text. Per tant, obriríem si hi ha algun torn, alguna intervenció? Senyor 
De las Heras, breument. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Només volia comentar, bé, que votarem en contra d’aquesta 
moció. Entre altres coses es comenta que hi ha estudiants que s’han quedat, 
universitaris, per manca de recursos. Realment no és així. Gent, estudiants, amb 
capacitat per anar a la universitat, per manca de recursos no es queden sense estudis. Hi 
ha molts camins, no és habitual, això és un tema que no és habitual. Ho estan comentant 
com si fos una cosa habitual. No és cert això. Després volia comentar que el 70 % de les 
carreres que s’estan fent a l’actualitat es podrien fer amb només tres anys. Es fomenta la 
competència entre universitats i això trauria diners a les famílies. Hi ha optatives, hi ha 
carreres que és fer o continuaran com el sistema antic, com les de ciències o les 
d’enginyeries, i bé, de fet això es pot implementar des de les universitats. Amb aquesta 
regulació, s’espera atraure estudiants de totes les universitats del món, ja que estem 
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entre els primers països entre alumnat estranger. O sigui penso que el to fatalista 
d’aquesta moció que presenten vostès no es correspon amb les dades amb els quals 
s’està treballant per haver presentat aquest pla d’estudis homologable en totes les 
universitats europees. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista alguna intervenció? Senyor Suñé 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Només volia demanar, com ja vam reiterar a la comissió, si era possible fer una votació 
per punts, és a dir, el punt primer separat de la resta de punts. Això és així perquè 
nosaltres no estem d’acord amb l’exigència de paralització que es demana a la secretaria 
de les universitats i recerca i a la de Catalunya. Per tant, nosaltres reiterem la nostra 
demanda per poder votar la resta de punts a favor. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyor Màxim Fàbregas. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 

Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que votarem a favor de la moció, perquè la 
compartim i també perquè, com ha dit la regidora, la CUP ha incorporat les nostres 
esmenes. Unes esmenes que, tal com s’ha llegit, recorden l’acord que va prendre el 
Parlament de Catalunya a proposta de Catalunya Sí Que es Pot, pel qual s’instava el 
Govern a revertir la pujada indiscriminada i abusiva del 67 %. També incorpora que 
l’Ajuntament insti el Govern de Catalunya a donar compliment a aquest acord i que 
demanen que se n’informi els sindicats d’estudiants.  
 
I discrepem, i no podria ser de cap altra manera, de la intervenció que ha fet el regidor del 
PP, suposem, amb tot el respecte, perquè vostè bé del món de la banca, i no ve del món 
de l’ensenyament, crec que demostra un total desconeixement de la realitat. Però, per 
poder solucionar aquesta mancança, jo només li diria que repassi les hemeroteques i faci 
un seguiment de les notícies que, de manera continuada, van apareixent a la premsa 
catalana i a la premsa espanyola respecte a la situació de la universitat pública i a la 
situació de molts i molts estudiants que ni estudien ni treballen, no perquè no vulguin sinó 
perquè no poden pagar les quotes i perquè no poden accedir al lloc de treball. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Continuaríem, alguna intervenció? Senyora Blanch 
 
La Sra. Meritxell Blanch 
 
Bona nit. Com a Equip de Govern donem suport a la moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP, com no podia ser d’una altra manera. Són molts els sectors que s’hi 
estan oposant, a aquesta reforma, tant estudiants, professor com rectors i, per tant, des 
de la classe política no podem deixar-ho de banda. També vull dir al senyor De las Heras, 
i sumar-me a les paraules del senyor Màxim Fàbregas, que està completament 
desencaminat, que sembla mentida que... hauria d’anar a la universitat per veure qui 
realment es queda fora i qui pot accedir-hi. Simplement, només passejant-se per la 
Universitat de Barcelona o qualsevol de les que tenim per aquí a prop, ho veuria, que no 
tothom pot accedir a aquesta classe de formació. Moltes gràcies 
  
 El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Blanch. Per part del proposant. Senyora Miras, algun aclariment? 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000004  21 d´abril de 2016 

 

59 

 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, volia dir una cosa. Volia dir una cosa al Sr. Suñé. Avui el Parlament de Catalunya ha 
aprovat paralitzar el 3 + 2 i li volia demanar, ara senyor Suñé, si pot retirar la seva 
esmena, atès que ja s’ha paralitzat. I vostè ens demanava que retiréssim, justament, el 
punt aquest. Vostè ens ha suggerit votar per punts.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Si de cas, si li sembla senyora Miras, jo ho aclariré, ella ha demanat votació per punts, 
llavors caldria que vostè digués si accepta la votació per punts. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
No, estic intentant convèncer-lo que això, que ja s’ha paralitzat, justament avui, i si pot 
retirar la proposta de votar per punts. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Home, amb el to i la forma que ho ha fet ja li dic que no. 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, hi ha alguna intervenció? Molt breu, senyor De las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, per tantes al·lusions. Només volia comentar que abans que bancari vaig ser 
universitari, també vaig passar per la universitat. I que passats els anys em toca tenir 
universitaris dintre de la universitat, o sigui, alguna cosa sí que em sona el tema, alguna 
sí que em sona i alguna sí que ho conec, encara que vostès els sembla que estic molt 
lluny. I estic bastant més a prop del que vostès es poden pensar. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Per tant, ara, hauríem de saber si el grup proposant accepta la votació per separat del 
punt primer. No ho accepta. En cas que no ho accepti vostè reitera la proposta? Doncs 
passem a votació. Passem a votació de la moció presentada pel Grup de la CUP. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor, 1 vot en contra i 5 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal del PP (1 regidor) hi vota en contra. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PSC-CP (2 regidors) s’abstenen. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Senyora Miras, molt breu si us plau. 
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La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, volíem comentar, repetir això que avui mateix el Parlament de Catalunya ha aprovat: 
paralitzar el 3 + 2 i obrir espais de debat a les universitats, i això per nosaltres és molt 
important. El moviment estudiantil fa molts anys que està acumulant lluites en contra de la 
privatització i l’elitització de la universitat pública. No han tingut por i l'objectiu era clar. 
 
Al seu costat moltes hores i suor arribar fins aquí, però sempre han estat en peu de 
guerra i amb l'energia suficient per forçar el Parlament de Catalunya a posar sobre la 
taula la seva veu. Han desafiat totes les institucions que els donaven l'esquena, han 
aixecat la veu encara més fort cada cop que han intentat silenciar-los, han lluitat fins al 
final per allò que creien i si ha fet falta han caminat 5 hores per carretera per exigir els 
seus drets. Avui, gràcies als i les estudiants s'ha fet historia. Mai més una universitat 
sense comptar amb ells. Gràcies a tots els grups polítics que ens han donat suport. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Moltes gràcies senyora Miras. Si els sembla, continuem amb el Ple. 
 
23. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport a les 
represaliades polítiques 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, si em permet alcalde, regidors i regidores, abans de llegir la moció volem dir dues 
coses relacionades amb la moció. 
 
La primera és que aquest dissabte, diada de Sant Jordi, la CUP tindrà una paradeta 
davant de l'estació de tren d'Ocata, no és publicitat. En aquesta paradeta, que està 
davant del tren, com deia, de l’estació d’Ocata, qui vulgui es podrà solidaritzar amb el cas 
aquest que parla la moció que ara llegirem, anomenat quatre roses, i es podrà fer una 
foto amb una rosa i penjant-la a les xarxes socials amb aquesta etiqueta que veuen aquí, 
amb aquesta etiqueta #quatreroses. 
 
La segona cosa que volem dir és que volem que sapigueu que avui tenim entre el públic 
a la Rosa. La Rosa és la mare de dos dels encausats als quals es refereix la moció que 
llegirem i als quals demanen penes de fins a set anys de presó acusant-los de delictes 
que freguen l'absurd. Entenem nosaltres que la dissidència no pot ser mai delinqüència. 
 
Rosa, una forta abraçada i molta energia, tant per a tu, com per als teus fills, Carles i 
Albert, i per als altres encausats, per suposat. Sabem que el judici serà aviat i que aneu 
prou atabalats. Bé, ja portes moltes hores aquí, si et quedessis al final podries intervenir i 
sinó, doncs, passem a llegir la moció: 
 
La Sra. Sandra Miras llegeix la moció següent: 
 
“Els Països Catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb 
efectes molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels responsables 
d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure 
com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta, ni els polítics acusats de 
corrupció, han patit una persecució tan dura per part de les institucions judicials com l’han 
patit altres sectors socials. 
 
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l'atur, l’habitatge és inassequible per 
a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per impagament de les 
hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista de greuges és llarga perquè tot 
un seguit de drets socials, democràtics i laborals, aconseguits gràcies a la lluita i 
reivindicacions de moltes generacions, s'estan perdent a marxes forçades. 
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Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen especialment, en 
els i les nostres joves, (un 47,15 d’atur juvenil) col·locant-les en situació de vulnerabilitat 
amb escasses expectatives de millora. Davant d’aquesta situació, els nostres fills i filles 
surten al carrer per manifestar la seva disconformitat de la mateixa manera que en el seu 
moment ho fèiem moltes de nosaltres. 
 
En canvi, la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma considerable contra 
totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels 
nostres drets nacionals i socials. En són testimonis les víctimes de la repressió per 
l’efecte Can Vies i per altres causes originades en el marc de la dissidència, com la vaga 
del 29M o la del 14N del 2012, entre altres. 
 
Recentment, el que els succeeix a dos joves veïns d’Arenys de Munt és prova de la 
impunitat amb què actuen les forces de seguretat, efectuant detencions aleatòries i 
arbitràries i maltractaments diversos. 
 
El 28 de maig del 2014 l’Albert i el Carles Escrig Conesa es dirigien a una manifestació 
pel desallotjament de Can Vies. S’havien produït alguns incidents entre manifestants i 
agents de policia que van motivar diverses càrregues policials. Quan arribaven, tard, prop 
de la zona del conflicte van veure com diverses persones venien corrent perseguides per 
diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra, davant el temor a noves càrregues també 
van marxar del lloc corrent. Més endavant els van tallar el pas a ells i a dos joves més, 
l'Adrià i en Joan, veïns de Barcelona i van quedar rodejats. Van ser insultats i colpejats 
(l’Albert va necessitar 7 grapes de sutura al cap i altres ferides que acrediten els metges i 
que no van ser tractades fins més 3 hores més tard). 
 
Els joves van estar detinguts 3 dies i dues nits i els fets que descriuen en les seves 
declaracions són plens d'humiliació i dolor i no tenien altre objectiu que causar-los-hi por, 
afectant la seva integritat física i psíquica. 
 
Les famílies afectades van presentar una querella judicial per aquests maltractaments i 
actualment els judicis estan en procés. 
 
El 29 de juliol de 2015, a la família Escrig Conesa se li va comunicar que la Generalitat de 
Catalunya sol·licitava una condemna de 7 anys de presó per a l'Adrià, en Joan, en Carles 
i l’Albert. Una acusació del tot desproporcionada que l’advocat dels afectats considera 
que és una mesura política, ocasionada per la querella que ells van presentar. Cal afegir 
que en el cas ja s’hi persona Fiscalia i que l’Ajuntament de Barcelona s’ha retirat de 
l'acusació particular. 
 
Considerem que el fet que en les causes judicials que segueixen el seu procés en les 
quals la fiscalia ja hi actua d’ofici, es personi, a més, la Generalitat de Catalunya com a 
part demandant, endurint les acusacions, vol servir d’escarment, generar por i coartar el 
dret de les persones i els sectors socials que lluiten per una societat més justa. 
 
Constatem també que aquest fet comporta un alt cost econòmic i psicosocial tant per als i 
les joves encausades com als seus familiars i l’entorn social. 
 
Ens trobem en un moment crucial en la història dels Països Catalans. Les passades 
eleccions del 27 de setembre a Catalunya han fet néixer expectatives de canvi que 
exigeixen noves maneres de fer per un país radicalment democràtic i profundament 
compromès amb les persones i els seus drets. 
 
Amb aquesta voluntat constructiva però sense deixar de denunciar amb contundència el 
tracte ignominiós que reben les encausades pel seu activisme social. 
 
Atesa la necessitat de fer costat als nostres fills i filles, als i les nostres joves i a totes 
aquelles persones que legítimament exerceixen el seu dret fonamental a la protesta, la 
dissidència i les reivindicacions socials i democràtiques. 
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Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa. 
 
Pels motius exposats, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament del 
Masnou l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que es retiri com a part acusatòria en els 
processos judicials a persones imputades per dissidència i activisme polític. 
 
Segon.- Demanar a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatals 
que aturin la repressió indiscriminada i arbitrària contra aquells sectors socials que lluiten 
per una societat més justa. 
 
Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control 
exhaustius dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves actuacions. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat 
espanyol i a la Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes 
 
Cinquè.- Publicar aquests acords als mitjans de comunicació de l'Ajuntament del 
Masnou.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Hi ha alguna intervenció? Senyor de las Heras 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, dues coses en el sobretítol de la moció, es presenta 
com si fossin femenines o almenys s’entén així a la primera lectura. Seria bo posar tot el 
títol. Si volen posar les persones represaliades o els represaliats, seria potser des del nou 
enteniment més correcte. Per altra banda, represaliats polítics, no sé de quin país estava 
parlant quan vaig començar a llegir la moció. Pensava que potser estàvem parlant de 
l’Iran, de Veneçuela, de Cuba o potser estàvem parlant d’algun país on realment 
existeixen represaliats polítics i gent empresonada per pensar de forma diferent, per tenir 
una religió diferent, per tenir una llengua diferent, etc. Aquest país és un país lliure, és un 
país democràtic, és un país europeu i és un país que té una democràcia constitucional 
cada cop més consolidada, malgrat el que pesin alguns. I parlar de represaliats polítics en 
aquestes alçades de la nostra democràcia és un greuge enorme, és un disbauxa. No 
entenem que aquesta moció s’hagi pogut presentar d’aquesta forma. Una altra cosa és 
que hi hagi procediments judicials, una altra cosa és que els jutges estimin el que tinguin 
que estimar, per això estan. Precisament, per impartir la justícia si hi ha algun cas de 
discriminació com sempre ha passat. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor De las Heras. Per part del Grup Socialista, senyor Suñé, 
endavant. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. Anunciem el nostre vot desfavorable a la moció que 
presenten des de la CUP. 
 
El primer motiu, el to imperialista i insolidari, incardinant el subjecte de la crisi única i 
exclusivament amb una delimitació territorial que no han existit mai, més que en la 
imaginació d’uns pocs i deixant la resta de persones que no hi viuen dins aquesta 
fantasia anomenada Països Catalans fora dels patiments. 
 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000004  21 d´abril de 2016 

 

63 

El segon motiu és la vergonya aliena que em fa el fet que la CUP, que presenten la 
moció, són en realitat els que han donat continuïtat el Govern que amb les seves accions 
han fet que a Catalunya l’habitatge sigui inassequible, que Catalunya sigui capdavantera 
en corrupció, que sigui l’autonomia amb major nombre de desnonaments... Vostès han 
contribuït a donar continuïtat al Sr. Puigdemont, hereu del Sr. Mas, aquell que va anar del 
bracet del PP en les retallades del sistema sanitari i de la pèrdua de drets. Vostès han 
donat continuïtat als màxims responsables polítics de la policia de Catalunya, a la qual 
vostès assenyalen amb aquesta moció. 
 
El tercer motiu és la estupefacció que em suposa sentir parlar per la seva boca de 
repressió policial i judicial i, en canvi, tenir gent a les seves files com el Sr. Garganté, 
regidor de la CUP a l’Ajuntament de Barcelona, que fa pocs dies va exigir, va culminar, va 
coaccionar amb amenaces un metge perquè canviés l’informe mèdic amb l’únic objectiu 
de culpabilitzar la Guàrdia Urbana de Barcelona de les lesions que un ciutadà havia patit, 
de forma fortuïta. 
 
I hi a més motius, creiem que si volien presentar una moció per defensar unes persones 
s’han equivocat de forma. Per això, votarem que no, perquè jo crec que han quedat prou 
en evidència. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies. En un to que intentaré que no sigui imperialista o imperatiu, anunciaré el vot 
favorable del nostre Grup, perquè compartim el sentit de la moció. I creiem que, tal com 
vam fer en un altre ple, seria interessant que, a banda que l’Ajuntament notifiqui aquests 
acords al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, tots nosaltres tenim 
representació en el Parlament de Catalunya i, per tant, demanaria ―com vaig fer ja un 
ple o dos― que tots aquells grups municipals que votin a favor de la moció, facin l’esforç 
que ha de ser un esforç molt lleuger, d’exigir als seus representants del Parlament de 
Catalunya que aquestes demandes que ara fem com ajuntament al Govern de la 
Generalitat, ells mateixos les facin en el fòrum en el qual estan presents, que és el 
Parlament. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Avilés, endavant. 
 
El Sr. Francisco Avilés 
 
Sí, gràcies senyor alcalde. Per anunciar que el Grup de Ciutadans hi votarà en contra. No 
vull afegir gaire més cosa, només que sota el nostre punt de vista la moció no té ni cap ni 
peus. És un despropòsit intentar descriure la realitat pacífica, constitucional i democràtica 
que hi ha a Espanya amb la moció. I l’única explicació que li puc donar és que aquesta 
moció l’hagi fet l’Anna Gabriel després del seu viatge a Veneçuela. Suposo que la va fer a 
l’avió del president de tornada, suposo que la va redactar a l’avió del president de 
tornada, però se li va oblidar que l’havia de presentar a Veneçuela i no aquí.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Folch. 
 
La Sra. Sílvia Folch 
 
Sí, en nom del Govern vull comunicar que compartim els objectius de la moció, de no 
criminalització dels moviment socials i que s’ha de tenir més cura i un major control dels 
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procediments i protocols dels cossos policials. Malgrat que en el primer punt es tracten 
tots els possibles casos d’una forma, per a nosaltres un pèl generalitzada, tot i així 
votarem a favor de la moció per no desvirtuar-ne l’objectiu. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora Miras, alguna intervenció? 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Sí, molt breument. Agraïm a tots els grups polítics que ens donaran suport en aquesta 
moció. I volem dir també al senyor De las Heras que no serà ell qui ens dirà com hem 
d’escriure les nostres mocions, ni com les hem de titular, això per començar.  
 
I també, per si hi ha algun dubte de qui havia fet la moció, si s’havia fet a l’avió o si l’havia 
fet l’Anna o no, jo crec que aquesta moció l’ha fet el grup de suport d’aquestes persones 
en concret, en el qual hi ha persones properes, familiars i amistats, no és de la CUP 
aquesta moció. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Si els sembla, passem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 6 en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
24. Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de suport als ajuntaments 
investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir 
 
La Sra. Sandra Miras 
 
Avui portem aquesta samarreta tan xula que veieu i la portem sense por. La portem 
sense por, ja que el nostre Ajuntament és un dels molts que han estat requerits per 
l'audiència nacional per haver donat suport a la moció del 9N, i ha estat també amb els 
vots favorables de la CUP. 
 
Els càrrecs electes tenim el deure d’obeir el mandat popular i democràtic per sobre de la 
legalitat espanyola, sobretot quan l'únic delicte és defensar el mandat sorgit de les urnes i 
de les nostres pròpies institucions. Passarem a llegir-vos la moció. 
 
La Sra. Sandra Miras llegeix la moció següent: 
 
“El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en 
l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest 
dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són 
dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a 
subjecte indiscutible de dret.  
 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
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majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat 
de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant 
l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va 
reconèixer a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.  
 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, 
el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 
de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és 
sobirà i ha de poder expressar-se amb llibertat.  
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de 
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.  
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la 
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.  
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
dels delictes de sedició o rebel∙lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per 
part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael 
Moreno, cèlebre pel cas dels «titiriteros», no només manté oberts tres procediments 
concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 
9N sinó que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de 
Seguretat de l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat 
mocions de suport per tal que li aportin tota mena d’informació.  
 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament del Masnou als requeriments enviats per ordre 
de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres cents ajuntaments catalans per haver 
aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
Segon. Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió.  
 
Tercer. Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.  
 
Quart. Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes del 
Masnou a participar-hi.  
 
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de (AMI, ACM 
i FMC), al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 



Acta del Ple de l'Ajuntament del Masnou Sessió núm. PLE2016000004  21 d´abril de 2016 

 

66 

de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als 
governs de l’estat espanyol i francès.  
 
Sisè: Publicar aquests acords als mitjans de comunicació de l'ajuntament.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora Miras. Hi ha alguna intervenció? Senyor de las Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. A veure, la llei és igual per a tothom. O sigui no obeir les 
resolucions judicials i voler mantenir resolucions parlamentàries suspeses per la justícia, 
per ser contràries a la legalitat, en nom de la voluntat d’una part de la societat catalana, 
no només viola la legalitat sinó que en cap democràcia seria acceptat. 
 
Cap democràcia permet que uns polítics, tinguin els vots que tinguin al darrera, es puguin 
situar per si mateixos per sobre de la llei. La democràcia és més que la llei, però sense 
llei no hi ha democràcia. Les regidores de la CUP, t’agrada més, han demostrat que no 
tenen inconvenient a saltar-se les lleis quan ho consideren oportú. És inadmissible que 
partits democràtics els facin el joc i governin amb ells o amb el seu suport en ajuntaments 
i en la mateixa Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista? Senyor Suñé. 
 
El Sr. Ernest Suñé 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, anunciem també, com és d’esperar, el nostre vot 
desfavorable a aquesta moció. 
 
Si en l’anterior moció quedaven al descobert les CUP i aquesta forma de fer i veure 
només el que les convé, com les convé i quan les convé, ara podem afirmar que tenim 
“más de lo mismo”. 
 
Tota la moció, tota, sense exclusió, basa la seva validesa en el dret d’autodeterminació 
dels pobles com a dret fonamental reconegut al Pacte Internacional dels drets civils i 
Polítics de les Nacions Unides. Pacte ratificat pels estats francès i espanyol i, per tant, 
pacte que obliga aquests estats. 
 
Moció que en el seu article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. 
En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel 
seu desenvolupament econòmic, social i cultural”. He llegit bé, és el que diu la seva 
moció, no? Això és el que diu la seva moció. Sí, ja em responc jo mateix.  
 
Algú de vostès ha llegit el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”? S’ha llegit 
aquest document de l’ONU? Que hi fa vostè referència. Perquè venir aquí a defensar un 
document si no l’has llegit, crec que podria ser una mica com una pressa de pèl.  
 
Aquest pacte és va adoptar i obrir a la seva signatura el 16 de desembre de 1966, però 
no va entrar en vigor fins al 23 de març de 1976, de conformitat amb l’article 49. 
 
Què diu l’article 49? 
 
“El presente pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que 
haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas” 
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És a dir, que no tindria cap validesa fins que no hagués estat signat per 35 estats, fet que 
va succeir l’any 76, deu anys més tard de la seva adopció. 
 
I per què és important aquesta data? Miri. És important, perquè en aquest període de 
temps hi van haver debats que van suposar esmenes al text original. En aquest sentit, 
vull que coneguin la Resolució de les Nacions Unides 2625 del 24 d’octubre de 1970 
―fixin-se bé en la data: quatre anys després de l’adopció i sis abans de la ratificació del 
document― que defineix de forma explícita el “Principio de la igualdad de derechos y de 
la libre determinación de los pueblos”, que van quedar incorporats a la Carta. 
 
I saben què diu? Diu el següent: 
“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de 
que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o 
parcialmente, la integridad territorial de estados soberanos e independientes.” 
 
És a dir, tot l’argumentari, tant el del procés com la moció, es basa en el no res, amb la 
fantasia que inventen. El pacte obliga els estats francès i espanyol, efectivament els 
obliga, però no com els agradaria a vostès sinó en el sentit totalment contrari als seus 
interessos. És a dir a defensar la integritat i la unitat. Com deia a l’inici de la meva 
intervenció, tota la moció es basa en una interpretació parcial i segada, omet informació 
rellevant i no s’ajusta a la realitat i, tot i que té punts en què podríem coincidir, perquè té 
punts en què podríem coincidir, no té cap tipus de validesa ni jurídica, ni moral i el seu vot 
a favor només pot significar refermar la voluntat de seguir enganyant la gent amb falses 
premisses, amb mitges veritats ―que són mentides senceres― i deixar de banda els 
problemes reals de la ciutadania en la recerca d’Ítaca. 
 
I, per cert, si em permeten, els explicaré que Ítaca no és el paradís, no és el destí, no és 
el fi. Ítaca és l’inici de tot; per Homer, el poeta que va escriure l’Odissea, Ítaca 
representava el punt de partida, la casa d’Ulisses on hi ha Penélope esperant l’heroi. Ha 
de saber, doncs, que al final la recerca de la seva Ítaca els deixarà al mateix lloc d’on van 
sortir ja fa uns anys, on jo, com una Penélope calba els estaré esperant. Vinga. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Suñé. Senyor Màxim Fàbregas, endavant. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Gràcies, senyor alcalde. Per anunciar que el nostre grup votarà a favor d’aquesta moció 
perquè, a diferència d’altres que ens han precedit en l’ús de la paraula, entre altres raons, 
des de sempre i quan molts dels partits avui aquí representats no existien i d’altres no en 
volien ni sentir parlar, nosaltres sempre hem reivindicat el dret a l’autodeterminació.  
 
No obstant això, vull afegir algunes consideracions respecte del contingut de la moció i, 
més concretament, respecte a l’exposició de motius: 
 
El segon paràgraf, en el qual es fa esment a les mobilitzacions dels darrers anys, no 
s’ajusta a la realitat, ja que es refereix a les manifestacions de l’11 de setembre com a 
expressions de defensa de l’autodeterminació, quan el cert és que les darreres edicions 
es van convocar reivindicant la independència de Catalunya. Nosaltres volem deixar clar 
que no es pot assimilar la defensa del dret a decidir a una única de les solucions 
possibles, la independència, atès que, en fer-ho, es perverteix el lliure exercici del vot a 
partir de diferents opcions de resposta: independència, estat federal, estat propi i pacte 
entre sobiranies, estat autonòmic, etc. 
 
El tercer paràgraf també respon a una interpretació interessada d’alguns dels fets que 
s’esmenten: S’afirma que “...recollint així la voluntat popular democràticament 
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats 
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electorals del 27 de setembre de 2015” En realitat, tal com el nostre grup parlamentari va 
posar de manifest en aquella sessió, la proposta aprovada parteix d’una interpretació 
interessada dels resultats del 27 de setembre que no s’ajusta a la realitat. Els resultats de 
les eleccions del 27 de setembre no van donar cap legitimitat ni cap mandat democràtic 
per parlar en nom de tot Catalunya, ni molt menys per fer una declaració unilateral, sigui 
d’independència o d’inici d’un procés d’Estat independent o de desconnexió.  
 
Per a nosaltres, el procés cap a un estat independent necessita un acte democràtic que 
només pot adoptar la forma d’un referèndum. La discussió al respecte ha estat 
aferrissada i, en realitat, la pregunta que cal respondre és la següent: “Si per a una 
reforma de l’Estatut d’autonomia cal una majoria qualificada de més dels dos terços dels 
diputats i diputades (més de noranta diputats), per a l’inici de la creació d’un estat 
independent serien suficients setanta-dos diputats i diputades? Nosaltres creiem que no i 
una prova fefaent és que, malgrat els intents de la CUP de posar contra les cordes JxSí, 
el mateix president de la Generalitat que, no oblidem, va ser investit amb els vots de la 
CUP, ha deixat clar en diverses ocasions que el seu govern mai adoptarà una decisió en 
aquest sentit. 
 
La moció també afirma que el món local i les diputacions s’han expressat favorablement 
adherint-se a la resolució del 9N, la qual cosa tampoc és certa. Només cal recordar que la 
moció oblida, potser de manera interessada, que la Diputació de Barcelona, la que 
representa la majoria de la població de Catalunya i la que té major capacitat d’acció 
política, ni s’ha posicionat ni s’ha adherit a l’esmentada resolució. 
 
I, finalment, la moció incorre en una altra afirmació poc rigorosa quan, en el darrer 
paràgraf diu que: “...la mateixa fiscalia no havia denunciat els parlamentaris promotors de 
la Resolució del 9N”, ja que s’obvia un fet essencial i és que els diputats i diputades són 
persones aforades, mentre que altres càrrecs electes, regidors i regidores, alcaldes o 
alcaldesses no estan subjectes a cap privilegi en matèria de jurisdicció, un aspecte sobre 
el qual molts secretaris i secretàries d’ajuntaments han alertat en els seus informes 
jurídics. 
 
Ara bé, malgrat totes aquestes discrepàncies en l’exposició de motius que he ressaltat, el 
que està clar és que l’important, com hem afirmat moltes vegades en aquesta mateixa 
sala, són els acords que es proposa adoptar. 
 
Per aquesta raó, nosaltres no vàrem donar suport a la moció que, per donar suport a la 
resolució 1/XI, es va presentar en aquest Ple i ho vàrem fer perquè no compartíem les 
propostes d’acord que contenia i, però per aquest mateixa raó, en aquest cas i tal com he 
dit al començament de la meva intervenció, votarem a favor de la moció perquè, amb 
alguns matisos respecte al seu redactat, compartim el contingut de les propostes d’acord 
que la moció planteja. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Senyor Avilés? Doncs per part del Govern, jo 
mateix. 
 
Bé, per anunciar el vot favorable, com no podia ser d’una altra manera, per part dels 
grups que formen el Govern i ho faig jo, com a alcalde, que ha estat requerit en aquest 
requeriment de l’Audiència Nacional que va arribar aquí a l’Ajuntament, crec recordar, el 
passat 30 de març. Recordant que, com s’ha dit abans, el 19 de novembre aquest plenari 
per majoria absoluta va aprovar el suport a la resolució del Parlament de Catalunya.  
 
Per tant, jo no entraré ara, evidentment, en un debat sobre el dret a l’autodeterminació, 
perquè això ho hem fet en altres ocasions. Però crec que aquí estem parlant 
fonamentalment, no només d’això, d’aquest reconeixement que no tenim, sinó estem 
parlant d’una decisió, per part d’un jutge de l’Audiència Nacional, que és absurda i a més 
a més és ridícula, no? L’Audiència Nacional torna a prendre el seu caràcter de Tribunal 
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d’excepció i pren una decisió que, a més, és ridícula perquè això és informació que està a 
l’abast de tothom. Vull dir, la mateixa notícia crònica del Ple, doncs evidentment explica 
una mica com va anar aquella sessió. Per tant, crec que estem assistint a un acte ridícul, 
d’una institució absolutament desprestigiada, que és hereva, si de cas, d’un tribunal 
d’excepció del règim anterior, del règim del franquisme, com també li passa a una altra 
institució de l’Estat que està absolutament desvirtuada i que absolutament els seus 
dictàmens i resolucions que fa són absolutament desafortunats, que és el Tribunal 
Constitucional. Per tant, aquestes institucions crec que a les alçades que estem, doncs, 
no estan legitimades ni tenen legitimitat democràtica dins el nostre país. Per tant, jo 
només vull manifestar que votarem a favor, evidentment, de la proposta i que 
l’Ajuntament del Masnou, si la majoria ho requereix i es forma la votació, doncs, 
continuarà donant-nos suport al procés de reconeixement dels drets democràtics. 
Bàsicament, estem parlant dels drets democràtics per decidir el nostre futur i també 
l’aposta per la república catalana que entre tots i totes volem construir. 
 
Senyora Miras, la seva intervenció? Si els sembla passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 14 vots a favor i 6 vots en contra. 
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores) i ICV-EUiA-E (1 regidor) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en 
contra. 
 
25. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP sobre el seguiment i la 
verificació municipal de les mesures acordades al Ple sobre la situació 
d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d'una resposta institucional del Parlament de Catalunya 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
És una moció presentada pel Grup Municipal del PSC que hem sembla que el títol ha 
estat modificat, endavant Sra. González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Sí, comentem. Es va modificar amb el suggeriment del 
grup d’ICV el títol de la moció, que ha quedat de la següents manera:  
 
Moció del PSC del Masnou sobre el seguiment i la verificació municipal de les mesures 
acordades al Ple del Parlament de Catalunya sobre la situació d'emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional del 
mateix Parlament de Catalunya.  
 
Faré una breu introducció. El mes de març, el passat 9 i 10 de març, al Parlament de 
Catalunya es van defensar tot una sèrie de mesures socials dins d’un Ple d’emergència 
social promogut pel Grup Socialista. D’aquest Ple es van aprovar un paquet de mesures 
d’urgència social que, com a responsables polítics que som, hem de vetllar perquè es 
compleixin els acords. Aquesta és l’essència d’aquesta moció, cercar un consens polític 
en aplicar polítiques socials que donin resposta a les necessitats reals d’avui i implicar-
nos com a agents públics escollits per la ciutadania per complir aquests acords i 
defensar-los. Passo a llegir la moció. 
 
La Sra. Mònica González llegeix la moció següent: 
 
“Atès que des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, i 
ho continua fent, de manera dramàtica en milers de persones.  
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Atès que en aquests moments més d ’un milió i mig de catalans i catalanes es troben en 
risc de pobresa, i d ’aquests 465.200 tenen una privació material severa, és a dir, que no 
poden pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar proteïna de 
manera regular.  
 
Atès que l'atur es situa al 17,7% de la població activa, i en set anys s'ha vist triplicat l'atur 
de llarga durada, i la taxa de risc de pobresa se situa en el 20,9%.  
 
Atès que el Govern de la Generalitat ha reduït la inversió en serveis socials, passant del 
7,8% al 6,8% del pressupost global de la Generalitat.  
 
Atès, que els ajuntaments, com a governs de proximitat, hem apostat clarament i de 
manera ferma, per la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats, assumint, 
malgrat no tenir les competències, un alt percentatge de la despesa extraordinària 
generada per la crisi.  
 
Atès que per tot això, el passat 9 i 10 de març va celebrar-se al Parlament de Catalunya 
un ple monogràfic per debatre, analitzar, i aprovar mesures concretes per fer front a les 
situacions de pobresa, desigualtats, i vulnerabilitats que pateixen cada vegada més 
ciutadans i ciutadanes que viuen als municipis de Catalunya.  
 
Cal que el Govern de la Generalitat presenti urgentment un projecte de pressupostos, per 
saber quants recursos pensa dedicar a les urgències socials i a revertir les retallades de 
drets i serveis públics que ha practicat durant els darrers anys.  
 
Cal establir una agenda social municipal, basada en el debat, control, seguiment i 
verificació permanent a nivell de l ’afectació al nostre municipi de l’evolució de les 
mesures aprovades en al ple del Parlament de Catalunya de Debat general sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d 
’una resposta institucional (tram.255 -00001/11), per assegurar que no queda ni una sola 
necessitat social per atendre i que es fa el control de compliment de les resolucions 
aprovades.  
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista, creiem que la ciutadania i, per tant, les 
polítiques socials que garanteixen els seus drets han de posar-se al centre de l'agenda 
política, proposem al Ple de l ’Ajuntament del Masnou els acords següents:  
 
1. Instar al Govern de la Generalitat, diàleg i negociació amb el món local i els agents 
socials per acordar les polítiques i els recursos, a mig i llarg termini, que garanteixin les 
necessitats bàsiques de les persones més desfavorides, alhora que es promoguin 
accions preventives, de promoció de l'autonomia i oportunitats de les persones. 
 
2. Exigir al Govern de la Generalitat que adeqüi el pressupost a les necessitats reals del 
país per donar compliment real als drets bàsics, subjectius i universals dels i les 
catalanes. 
 
3. Demanar al Govern de la Generalitat que col·labori i cooperi amb les administracions 
locals, davant les entitats de crèdit i les empreses subministradores, per aconseguir una 
implementació real, eficaç, eficient i efectiva de la Llei 24/2015, de mesures urgents per 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. 
 
4. Exigir a la Generalitat de Catalunya que reconegui i liquidi el deute contret amb les 
administracions locals i les entitats del tercer sector social. 
 
5. Establir un Comissionat municipal de seguiment i avaluació permanent de les mesures 
aprovades al Ple de Debat general sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 255-
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00001/11) del Parlament de Catalunya, i que treballi amb la Comissió de Seguiment dels 
Acords Aprovats en el ple esmentat. 
 
6. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, al 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Govern d’Espanya, a l ’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a la Taula d ’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i 
a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones que necessiten ajudes 
socials per poder viure amb dignitat. 
 
7. Publicar aquest acord a tots els mitjans municipals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Hi ha alguna intervenció? Endavant 
 
La Sra. Noemí Condeminas 
 
Només vull dir el nostre posicionament, que serà a favor, com no podia ser d’un altra 
manera, atès el caire social, i compartim del tot aquesta moció. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs procedim a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per 18 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), ICV-
EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi voten a favor. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
26. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la retirada de l'ordre de 
copagament confiscatori per a les persones amb discapacitat 
 
La Sra. Mònica González llegeix la moció següent: 
 
“La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència, va fixar les bases per al desenvolupament a 
tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de dependència i va establir 
un dret subjectiu en l’àmbit de l’atenció social. Aquesta llei va significar un abans i un 
després en relació a les persones amb manca d’autonomia o dependència, ja que 
garanteix el dret a rebre unes prestacions adequades a les seves necessitats. 
 
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en què es 
combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen tres parts: 
l’administració central, l’autonòmica i el beneficiari. La proporció entre el que paga l’usuari 
i el que paga l’administració esta en funció de la capacitat econòmica del beneficiari, 
l’anomenat Copagament. No obstant això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu 
que ningú quedarà exclòs de rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat 
econòmica. 
 
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, va 
establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la universalitat, on els 
poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als serveis socials i llur ús efectiu en 
condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. No obstant això, la llei també 
contemplava que aquest principi no excloïa, però, que l’accés es pogués condicionar al 
fet que els usuaris complissin determinats requisits i paguessin una contraprestació 
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econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions 
públiques i la sostenibilitat del sistema.  
 
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat econòmica de la 
persona beneficiària de les prestacions venien determinats per les Ordres ASC/432/2007 
i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri exclusiu per determinar la capacitat econòmica 
els ingressos derivats de la renda personal de la persona beneficiària, excloent d’aquesta 
manera els guanys o les pèrdues patrimonials.  
 
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valoració de 
la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, a més 
dels ingressos, es contempla el patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet 
que provoca que en la gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin 
més, amb increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.  
 
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que 
depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un desencert aquest nou sistema 
de copagament, i que no ha estat més que una nova retallada encoberta portada a terme 
pel Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de copagament establert per 
l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica dels 
recursos econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una 
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca 
garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses personals 
necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.  
 
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es 
tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en relació a la resta de la ciutadania. 
En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin 
desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que li 
facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients per gaudir 
d’aquesta autonomia.  
 
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat han posat 
de relleu la dramàtica situació de centenars de persones què, després d’aplicar la nova 
ordre de copagament, tenen una disponibilitat de diners de butxaca, en molts dels casos, 
inferiors als 100€ mensuals, fet que atempta a la igualtat d’oportunitats, la seva 
socialització i integració social, i els condemna a una situació de pobresa crònica. 
Tanmateix, el sector de la discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis 
sinó un copagament just i equitatiu. 
 
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han 
portat a terme la revisió de l’ordre de copagament, revisant els seus criteris i establint 
condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca” del què poden gaudir les 
persones amb discapacitat un cop han fet el pagament del servei rebut per llei. 
 
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de 
Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la Generalitat a 
derogar l’ordre de copagament BSF/130/2014. Una derogació que no ha executat el 
Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat parlamentari. 
  
Per aquest motiu, el Grup Socialista proposa al Plenari del Masnou: 
 
1.Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del Parlament i derogar amb 
caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi 
criteris més justos, en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva 
elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que determinin la 
capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no 
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gratuïtes i de prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de 
dependència que estableix la cartera de Serveis Social. 
 
2.Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament. 
 
3.Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la 
Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya), i al 
COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). 
 
4. Publicar aquest acord a tots els mitjans municipals.” 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyora González. Hi ha alguna intervenció per part d’algun grup 
municipal? Senyora Condeminas. 
 
La Sra. Condeminas 
 
Sí, per donar el nostre posicionament de vot que, en nom de l’Equip de Govern, serà 
positiu i, sobretot, recalcar que si algú en algun moment es planteja que pot haver-hi gent 
amb discapacitat i altres capacitats econòmiques, que és un fet que podria passar, hem 
de tenir en compte sempre el greuge que avui en dia tenir una discapacitat té un cost 
elevadíssim. I, per tant, aquesta gent paguen impostos com qualsevol altre, però les 
despeses que els suposa la seva discapacitat, sigui quina sigui, en tots els àmbits, tant de 
mobilitat, que és la que pensem habitualment com en el dia a dia, rehabilitació de 
domicilis, etc., són unes sumes realment molt, molt escandaloses i, per tant, estem 
totalment d’acord que aquest copagament sigui retirat. Gràcies. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Senyora González. 
 
La Sra. Mònica González 
 
En tot cas, vull agrair el suport que rebem per part dels grups municipals que ens votin a 
favor i agrair aquesta postura en favor d’aquest Grup, que sempre ha estat minvat de 
recursos. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, passaríem a la votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 20 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (2 regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
27. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en commemoració del 85è 
aniversari de la proclamació de la 2a República 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la moció següent: 
 
“El 14 d'abril s’han complert 85 anys de la proclamació de la 2a República, el primer 
règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de Dret i va 
proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades d’Europa que, en el 
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seu article primer, definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors 
de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.  
 
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella 
Espanya cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma agrària 
i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el control 
democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una resposta 
política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, en què es reconeixien els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia.  
 
Entre els seus principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política 
de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.  
 
La República és la forma d’Estat amb què els ciutadans i les ciutadanes es van dotar de 
manera democràtica i que, el 18 de juliol de 1936, va ésser truncada pel cop d’Estat del 
contra el poble i el govern legítim de la 2ª República encapçalat, entre d’altres, pel 
general Francisco Franco.  
 
La 2a República va promoure l'avenç en la transformació de la nostra societat, en la 
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social. 
Aquest sistema democràtic va acabar amb la derrota en la Guerra Civil, que va donar pas 
a més de 40 anys de franquisme, de repressió i d’una Dictadura criminal. 
 
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el nostre 
dret a escollir el model d’Estat i, en conseqüència, també el cap d’Estat. Alhora, el 14 
d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la tasca de les persones que 
van tenir responsabilitats en els ajuntaments republicans dels nostres pobles i ciutats i per 
recordar que van ser precisament unes eleccions municipals les que van obrir el procés 
constituent i de canvi de règim a l’estat espanyol. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 85è aniversari, i el gran llegat que 
suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones 
que van creure i van defensar l’Estat republicà. 
 
Segon.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la 
igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat. 
 
Tercer.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i,en conseqüència, a 
escollir-ne el cap d’Estat. 
 
Quart.- Donar suport als possibles actes ciutadans o institucionals que s’organitzin al 
nostre poble amb motiu d’aquest esdeveniment.  
 
Cinquè.- Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de 
l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la 2a República, i 
organitzant un acte commemoratiu a la Plaça de la República del Masnou cridant a la 
participació massiva de les entitats del Masnou i dels nostres veïns i veïnes. 
 
Sisè.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i republicanistes de 
Catalunya i fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament del 
Masnou.” 
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El Sr. Jaume Oliveras 
 
Alguna intervenció? 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem no a aquesta moció. I bé, ara sembla que 
està de moda el tema de la segona República. Deu ser per l’abdicació del rei Juan 
Carlos, però aquesta segona república va ser breu, va durar una mica més de cinc anys. 
Si bé, va tenir coses bones, perquè la república va tenir coses bones, en va tenir d’altres 
de molt negatives. Entre altres, coses que el ponent obvia, jo penso que cegat per un 
romanticisme que li ve de molts anys i del qual hem parlat en altres ocasions en aquests 
plens, la República va patir 21 estats de prevenció, 23 d’alarma, 18 de guerra. Va tenir 
dos cops d’Estat, un intent d’independència de Catalunya, va tenir després dos cops 
d’Estat que van fracassar, el del general Franco que va triomfar, etc. I el pitjor de la 
República, i s’hauria de ressenyar, que no es pot recordar, com ens ha comentat el 
ponent, és que va tenir més de 2.000 morts per violència política. En aquest poble, hi ha 
testimonis encara que ho poden acreditar. Un poble petit com era a l’època, el Masnou. 
Passem més de 80 anys de la República i, no sé, la reflexió és si val la pena 
commemorar la República com una cosa històricament positiva.  
 
La república s’ha convertit en un mite fraudulent de l’esquerra espanyola que s’ha quedat 
amb el seu romanticisme ideològic i sectari. República és res pública, és de tots, tant de 
dretes com de centre, com d’esquerra. Aquí a Espanya l’esquerra ha construït el mite de 
la Segona República, una mena com d’arcàdia feliç que suposadament va portar 
nombrosos drets i llibertats i es va demostrar realment que va ser tot el contrari i que, 
desgraciadament, va acabar amb un cop d’Estat i una guerra civil. En definitiva, 
l’esquerra espanyola tracta de presentar la Segona República com un referent 
democràtic, però no té res a veure amb els fets. L’esquerra de forma romàntica enyora un 
període de la història que feliçment no tornarà. El sorprenent d’aquestes manifestacions i 
d’aquests reconeixements de la república és que van en contraposició a la manca de 
reconeixement al major període de pau, de llibertats i de prosperitat que ha tingut 
Espanya, va en contraposició, com deia, els reconeixements o els romanticismes o els 
misticismes vers aquesta desgraciada república, perquè és un república molt desgraciada 
que va portar a un confrontament civil, el fet que els mateixos que presenten no 
reconeixen després el gran període de prosperitat i de pau que hem tingut des de la 
instauració de la democràcia, que ens ha portat a un dels majors avanços a Espanya des 
de tota la seva història. I això sorprèn una mica, una posició en contraposició de la manca 
de reconeixement dels fets que hem viscut i, en canvi, s’enyoren de fets que seria millor 
oblidar o deixar, doncs, per a les històries, per als llibres i no sortir d’aquí. Per aquest 
motiu, el nostre vot serà negatiu.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, ho hem entès perfectament. Alguna intervenció? Jo només demanaria, 
sense entrar en debat, no entrarem en el debat històric amb el senyor De las Heras, 
perquè ni caldria aprofundir una mica millor amb tot això i no és el moment ara de parlar-
ne. Jo demanaria que el punt cinquè es pogués votar per separat o vostè el retirés, si li 
sembla convenient. 
 
El motiu de demanar la retirada és perquè entenem que la data del 14 d’abril ja ha 
passat, a la plaça de la república es va fer un acte d’una organització política, cada 
organització política fa els seus actes, i tampoc és voluntat d’aquest Equip de Govern 
posar una bandera republicana espanyola a la façana. Per tant, si vostè està d’acord a 
votar per separat? Moltes gràcies 
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Serà una intervenció desordenada, però lògica en el desordre. No m’ha sorprès la 
intervenció del regidor senyor De las Heras. Ha estat una intervenció esperada, una 
intervenció que reprodueix moltes altres que ha tingut en aquesta sala quan s’ha parlat de 
temes que tenen relació amb la república. Només vull recordar-li unes quantes coses, i és 
que si la Segona Republicana va ser breu, va ser perquè, tal com diu la moció, hi va 
haver un feixista, que va ser el general Franco, que es va aixecar contra un règim 
legítimament establert. 
Vostè ha parlat dels 2.000 morts que es van generar per la violència política durant la 
durada de la República. Jo li preguntaria a vostè, vostè sap quants morts va provocar el 
cop d’Estat, la Guerra Civil i la repressió posterior d’aquests quaranta anys que vostè 
qualifica com els de pau social? Pau social amb les metralletes sota l’aixella. I vostè diu 
que som romàntics, no, jo, en tot cas, reivindico el meu romanticisme front el 
desvergonyiment dels hereus del franquisme que s’entesten a negar el major cop criminal 
de la història en un país europeu i la representació que en el si de la corporació li han 
atorgat. Jo entenc que vostès són, malgrat que no ho reconeguin, hereus del franquisme i 
cada vegada que tenen ocasió de demostrar-ho ho fan palès amb les seves 
intervencions. Reivindico el meu romanticisme i critico el seu desvergonyiment. Gràcies 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Per tant, ara si els sembla... Molt breu, però molt breu, senyor De las 
Heras. 
 
El Sr. Federico de las Heras 
 
Doncs, jo, miri senyor Màxim, jo respecto el seu romanticisme, perquè tothom té dret a 
ser romàntic, no li trauré el seu romanticisme d’aquí, però també li demanaria que 
intentés ser realista. Li matiso dues coses de la seva intervenció. Jo no he parlat del 
període del franquisme, he parlat del període de la democràcia. He parlat del major 
període de prosperitat de la democràcia. Del franquisme, de fet, no n’he parlat. Jo no sé 
si soc hereu o no del franquisme, a casa meva no ho eren. Igual jo ho sóc, perquè sí, pot 
ser. Vostè m’ha batejat així, és possible. I del pitjor cop d’Estat d’Europa que va haver no 
va ser el del general Franco, el pitjor cop d’Estat democràtic desgraciadament va ser el 
de Hitler a Alemanya.  
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
S’equivoca, senyor De las Heras. S’equivoca. Aprofundeixi més en la història. S’equivoca 
perquè va haver-hi unes eleccions a Alemanya al 1930, i el 1933 Hitler va ser nomenat 
canceller, després de guanyar unes eleccions. Jo he entès que vostè parlava de cop 
d’Estat, és igual, no farem un debat historicista.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Només dues precisions. Jo sóc molt respectuós amb tothom. Quan vostè ha parlat del 
període de pau social, jo com que vostès sempre, vostès... no parlo personalment sinó 
parlo de la seva organització política, que és la que dic que és hereva del franquisme, 
perquè en tot cas mai ha renunciat a aquesta herència. Quan vostè ha parlat d’aquest 
període de tranquil·litat, jo he entès que, com que vostès sempre han reivindicat la pau 
franquista d’aquests quaranta anys de dictadura, per això li dic que discrepava. I prou 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies. Doncs, si vostè hi està d’acord, senyor Màxim Fàbregas, votaríem la 
moció.  
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El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Deixi’m dir-li una cosa, sí. Accepto la votació per punts, entenc que vostès, com a Govern 
votaran en contra del cinquè. Em sobta, suposo que el tema és el de sempre, no, és la 
república espanyola, però la república espanyola tenia representacions d’Esquerra 
Republicana. Llavors, em sobta que vostè tingui el coratge per retirar la bandera 
espanyola i, en canvi, el seu Govern es negui a commemorar i homenatjar els valors 
democràtics de la república penjant a la façana de l’Ajuntament una bandera republicana. 
I també em sobta que utilitzi com a argument per no acceptar la celebració d’un acte 
commemoratiu, el fet que una altra organització ho hagi fet en algun moment determinat. 
Però bé, és una opció política que, tot i que em sobta, jo la respecto. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Jo crec que potser vostè té un problema de calendari. El 14 d’abril va ser la setmana 
passada, suposo que ho sap. Evidentment, el Govern té la seva programació d’actes. 
Aquests any des de l’Ajuntament s’han editat una sèrie de postals recordant les persones 
que van protagonitzar la república al Masnou, i vostè, la seva organització va organitzar 
un acte, i hi ha altres organitzacions com la meva que també organitza el seu acte i així 
ho hem decidit aquest any. Cadascú organitza els seus actes i entenem que, jo crec que 
ara no farem un debat sobre el tema dels símbols, la memòria històrica la respectem tots, 
però estem parlant, en aquests moments, de l’any 2016 i els símbols i les coses tenen un 
significat diferent en funció del context històric que es produeixen.  
 
El Sr. Màxim Fàbregas 
 
Que vostè entendrà, que si els Ple de l’Ajuntament se celebra el dia 21, doncs la moció 
es presenti per debatre-la el dia 21, no el dia 14. 
 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Molt bé, doncs passem a votació, per separat. Votem primer el punt cinquè?  
 
El president sotmet a votació la moció en dos blocs. 
 
Primer bloc (consta del cinquè acord). 
 
Resultat: Es desestima per vots 15 en contra, 3 vots a favor i 2 vots d’abstenció.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors) i PP 
(1 regidor) hi voten en contra. 
 
El Grup Municipal de la CUP-PA (2 regidores) s’absté. 
 
Segon bloc (consta del primer, segon, tercer, quart i sisè acord). 
 
Resultat: S’aprova per vots 16 vots a favor i 4 vots en contra.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), CUP-PA (2 
regidores), ICV-EUiA-E (1 regidor) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a favor. 
 
Els grups municipals de C’s (3 regidors) i PP (1 regidor) hi voten en contra. 
 
La moció queda com segueix: 
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“El 14 d'abril s’han complert 85 anys de la proclamació de la 2a República, el primer 
règim democràtic de la nostra història que va instaurar un veritable Estat de Dret i va 
proclamar una de les constitucions més democràtiques i avançades d’Europa que, en el 
seu article primer, definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors 
de tota classe, que s’organitza en règim de llibertat i de justícia”.  
 
La 2a República va aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella 
Espanya cacic de la Restauració, un programa de canvi social basat en la reforma agrària 
i el protagonisme del moviment obrer, la separació de l’Estat i de l’Església, el control 
democràtic dels cossos armats, una ambiciosa feina educativa i cultural i una resposta 
política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol, en què es reconeixien els estatuts 
d’autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia.  
 
Entre els seus principals avenços, la República va obrir la porta a la participació política 
de les dones, que van conquerir el dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.  
 
La República és la forma d’Estat amb què els ciutadans i les ciutadanes es van dotar de 
manera democràtica i que, el 18 de juliol de 1936, va ésser truncada pel cop d’Estat del 
contra el poble i el govern legítim de la 2ª República encapçalat, entre d’altres, pel 
general Francisco Franco.  
 
La 2a República va promoure l'avenç en la transformació de la nostra societat, en la 
defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la consecució de la justícia social. 
Aquest sistema democràtic va acabar amb la derrota en la Guerra Civil, que va donar pas 
a més de 40 anys de franquisme, de repressió i d’una Dictadura criminal. 
 
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar els valors republicans i reclamar el nostre 
dret a escollir el model d’Estat i, en conseqüència, també el cap d’Estat. Alhora, el 14 
d’abril també ha de seguir essent una data per no oblidar la tasca de les persones que 
van tenir responsabilitats en els ajuntaments republicans dels nostres pobles i ciutats i per 
recordar que van ser precisament unes eleccions municipals les que van obrir el procés 
constituent i de canvi de règim a l’estat espanyol. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa 
que l’ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 85è aniversari, i el gran llegat que 
suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones 
que van creure i van defensar l’Estat republicà. 
 
Segon.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la 
igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat. 
 
Tercer.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i,en conseqüència, a 
escollir-ne el cap d’Estat. 
 
Quart.- Donar suport als possibles actes ciutadans o institucionals que s’organitzin al 
nostre poble amb motiu d’aquest esdeveniment.  
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les associacions memorialistes i republicanistes de 
Catalunya i fer-ne difusió a través dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament del 
Masnou." 
 
S’absenta de la sala la Sra. Laia Noy. 
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28. Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre el pagament dels 
contractes programa de serveis socials i el suport als equips professionals dels 
serveis socials municipals 
 
El Sr. Màxim Fàbregas presenta aquest punt tot explicant: 
 
Gràcies, senyor alcalde. Faig un breu resum de l’exposició de motius i passo a llegir les 
propostes d’acord. La moció posa de manifest que els ajuntaments són les 
administracions que, a l’hora d’atendre les persones en situació de vulnerabilitat, més han 
sentit els efectes de la crisi.  
 
La moció també denuncia l’augment que, algunes modificacions legals, han comportat en 
les càrregues de treball i la complicació de les tramitacions a l’hora d’atendre les 
demandes de la ciutadania, i fa esment als efectes que les retallades en polítiques socials 
i la no aplicació de lleis, a les quals s’ha fet referència en alguna altra ocasió aquí mateix, 
com ara la de Serveis Socials de Catalunya i la de oromoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, han tingut sobre les polítiques de 
serveis socials dels ajuntaments.  
 
Així mateix, la moció denuncia que actuacions com els impagaments de la Generalitat i la 
posterior retirada del finançament de serveis com el de les escoles bressol o les 
reduccions d’horaris i serveis en els centres d’atenció primària, han provocat noves 
situacions d’exclusió social i han agreujat les que ja existien. Finalment, la moció esmenta 
les oportunitats que el nou contracte programa, que s’ha de signar enguany, pot aportar 
en la lluita contra la pobresa i la precarietat. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas llegeix la part resolutiva de la moció, la qual literalment diu el 
següent: 
 
“Els Ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, la primera porta on les 
persones acudim en la recerca d’ajuda. Per tant, és lògic entendre que els ajuntaments 
estan essent, millor que cap altre administració, el termòmetre de la situació social de 
Catalunya. El context de crisi ha comportat una major pressió social a nivell local, on els 
ajuntaments i els seus equips professionals, són qui concentren i identifiquen la majoria 
de les situacions de vulnerabilitat i d’exclusió de la ciutadania, qui més lluita per evitar que 
la pobresa esdevingui estructural a Catalunya. 
 
El sistema català de serveis socials tot just quan, a partir de la identificació de nous drets 
subjectius i de la creació de marcs legals referents que els concretaven, estava immers 
en el seu procés de construcció i consolidació s’ha vist absolutament sobrepassat per 
l’augment desaforat de la demanda social provocada pel context de crisi econòmica.  
 
Amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el 
Departament de Benestar Social i Família va establir els contractes programa com un nou 
marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una 
prestació i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de corresponsabilitat, 
transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb 
necessitats socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de 
permetre més estabilitat financera als ens locals. En teoria doncs, el contracte programa 
permetria impulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i la 
ciutadania, situant l'ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori, 
però no ha estat així. 
 
Alhora, i com a conseqüència de la nova llei 24/2015 i del desenvolupament i aplicació de 
la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència, les càrregues de 
treball i la complicació de les tramitacions corresponents s'han incrementat de forma 
significativa, demostrant que les funcions i les ràtios professionals previstes l'any 2007 
probablement han quedat obsoletes. 
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Malauradament, tant en el mandat municipal passat com en els mesos que portem del 
mandat actual, el món local veu i pateix la crisi, els efectes de les retallades en polítiques 
socials i la no aplicació de Lleis com la citada de Serveis Socials de Catalunya o la Llei de 
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LAPAD). En definitiva, tot i l’aportació extraordinària d’entitats locals com les Diputacions 
o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’increment de les problemàtiques socials ha exigit 
un sobreesforç als Ajuntaments que no ha estat degudament acompanyat pel suport 
financer de la Generalitat o del Govern de l’Estat. 
 
Les situacions i problemàtiques que gestionen els professionals dels serveis socials 
municipals estan marcades tant per l’infra-finançament històric dels municipis i la 
insuficiència de recursos com per l’augment de casos, la urgència i la emergència social i, 
en conseqüència, tenen una alta càrrega emocional i de patiment per part de les 
persones ateses. 
 
Aquesta realitat dificulta el desenvolupament d’un treball social i comunitari coordinat i 
transversal que, com diu la Llei 12/2007, vagi més enllà de l’assistencialisme i permeti el 
desenvolupament i l’autonomia personal de les ciutadania usuària dels serveis socials 
municipals. Alhora aquestes dificultats de treball poden provocar un desgast psicosocial 
seriós tant per als professionals com per les persones usuàries.  
 
La retallada de les ajudes a la dependència potser ha estat l’episodi que més ha posat en 
escac els serveis socials municipals, però no ha estat l’única. L’impagament del 2014, la 
posterior retirada completa del finançament de serveis com les escoles bressol en els 
passats pressupostos o les reduccions d’horaris i serveis dels centres d’atenció primària 
són alguns exemples de com l’austeritat ha provocat noves situacions d’exclusió social i 
han agreujat les preexistents. 
 
A més l’infrafinançament històric dels municipis es va veure agreujat arran de la 
modificació de l'article 135 de la Constitució Espanyola que limita la capacitat 
d’endeutament dels municipis, encara que aquest sigui necessari per resoldre situacions 
d’emergència social. 
 
Aquest 2016 s’ha de firmar el tercer contracte programa des de la seva entrada en vigor 
en virtut de la Llei 12/2007. Tenim doncs l'oportunitat d'utilitzar aquesta eina com un 
element més en la lluita contra la pobresa i la precarietat. De moment tenim un acord 
marc que apunta certs increments com ara el de professionals dels Equips Bàsics 
d’Atenció Primària (EBASP) fins a arribar a la ràtio que estableix la llei -un indicador de 
quina era la situació de partida- o, també, la revisió de les condicions de prestació de 
costos i finançament dels serveis d’atenció i acolliment d’urgències per a dones en 
situació de violència masclista i els seus fills i filles. És necessari que aquestes bones 
paraules es converteixin en fets. 
 
És per tot això i, per tal d'assegurar la millora del finançament dels serveis socials 
municipals a través del contracte programa 2016-2019, que el Grup Municipal d’ICV-EUiA 
de l’Ajuntament del Masnou proposa que l’ajuntament Ple prengui els següents  
 
ACORDS: 
1. Sol·licitar al govern de la Generalitat que prioritzi el pagament als ajuntaments dels 

actuals contractes programa de serveis socials. 
 

2. Sol·licitar al govern de la Generalitat la calendarització del pagament dels 
70.842.878,42€ que la Generalitat reconeix com a deute pendent a 22 de gener de 
2016, per contractes programa de serveis socials amb els ajuntaments. 

 
3. Sol·licitar al govern de la Generalitat la redacció i signatura urgent dels nous 

contractes programa 2016-2019. 
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4. Sol·licitar al govern de la Generalitat la renovació de la Cartera de serveis socials per 
donar resposta a noves necessitats socials. 

 
5. Sol·licitar al govern de la Generalitat que es garanteixi la suficiència econòmica dels 

contractes programa per donar resposta a les necessitats dels serveis ja inclosos i a 
incloure l’increment de serveis d’acord amb els criteris de població, vulnerabilitat i 
serveis especialitzats. 

 
6. Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios de 

professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels 
Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que 
encara no les hagin assolit, i adequar aquesta a una nou Mapa de Serveis Socials i a 
les necessitats de recursos professionals d’altres legislacions posteriors. 

 
7. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la coordinació d’un estudi, amb la col·laboració 

d’Ajuntaments i Col·legis professionals de treballadors/es i educadors/es socials, per 
determinar el compliment de les actuacions de suport i seguiment previstes per la Llei 
de Serveis Socials i conèixer la situació real en termes de riscos i efectes dels 
professionals socials i les mesures adoptades per les administracions per prevenir-los 
i millorar l’atenció a les persones. 

 
8. Traslladar els presents acords a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, als 

grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i 
a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i als respectius Col·legis 
Professionals dels Treballadors i Treballadores dels Serveis Socials municipals i fer-
los públics mitjançant els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament.” 

 
El Sr. Jaume Oliveras 
 
Moltes gràcies, senyor Màxim Fàbregas. Hi ha alguna intervenció per part dels grups 
municipals? Doncs si els sembla passaríem a la seva votació. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat simple, 19 vots a favor.  
 
Votació 
Els grups municipals d’ERC-AM-MES (6 regidors), CiU (5 regidors), C’s (3 regidors), 
CUP-PA (1 regidora), ICV-EUiA-E (1 regidor), PSC-CP (2 regidors) i PP (1 regidor) hi 
voten a favor. 
 
Finalitzat aquest punt s’incorpora la Sra. Laia Noy. 
 
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
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